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 آغاز عصر خرد

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  كتاب اول 

  دوره وجد انگلستان 

  فصل اول

  

  ملكھ كبیر 

١۵۵١- ٨۶٠٣   

I - مصارف سیھ روزي  

، قاصدي بھ دربار سلطنتي در ھتفیلد، واقع در پنجاه و ھفت كیلومتري شمال لندن، ١۵۵٨نوامبر  ١٧در 
ناخواھري او ملكھ ماري، كھ . تاخت و بھ الیزابت تودور اعالم داشت كھ وي ملكھ انگلستان شده است

ھ محض شنیدن در لندن اعضاي پارلمنت، ب. شھرت خوبي نداشت، در اوایل صبح آن روز درگذشتھ بود
و ھیچ تصور !)) سلطنت او پاینده باد! خدا ملكھ الیزابت را حفظ كند: ((این خبر، بھ صداي بلند گفتند

كلیساھا، اگر چھ احساس میكردند كھ خطري . نمیكردند كھ سلطنت او چھل و پنج سال بھ طول انجامد
مانند ابتداي سلطنت ماري، در خیابانھا مردم انگلستان، . متوجھ آنھا خواھد شد، زنگھا را بھ صدا درآوردند

بساط نشاط گستردند و غروب آن روز با امیدي فراوان آتشھاي بزرگ برافروختند و چھره آسمان را 
  . رنگین كردند

نوامبر، اشراف و خانمھا و افراد عادي كشور در ھتفیلد گرد آمده بودند تا سوگند وفاداري یاد  ١٩تا شنبھ 
  : روز بعد، الیزابت درست مثل ملكھاي بھ آنھا گفت. را تامین سازند كنند و ضمنا آتیھ خود
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سروران من، بھ حكم طبیعت از مرگ خواھرم متاثرم و باري كھ بر دوشم نھاده شده مرا مبھوت كرده 
معالوصف، با مالحظھ اینكھ من آفریده خدایي ھستم كھ باید فرمان او را اطاعت كنم، بھ اراده او ; است

م و از صمیم قلب امیدوارم كھ در مقامي كھ بھ من تفویض شده است وسیلھاي براي اجراي تسلیم میشو
  . اراده آسماني او باشم

از این لحاظ است . درست است كھ من فردي بیش نیستم، ولي بھ فرمان اوست كھ بر ملتي حكمروایي میكنم
قدرتي كھ باشید، تمنا میكنم كھ  كھ از شما سروران خودم، مخصوصا از شما اعیان مملكت، در ھر مقام و

ھمكار و یاور من بشوید تا آنكھ من با سلطنت خودم و شما با خدمت خودتان موجب رضاي خداوند را 
  . فراھم كنیم و تا حدي آرامش را در روي زمین براي اعقاب خودمان برقرار سازیم

گ بر تن داشت، ھمراه عده زیادي در روز بیست و ھشتم نوامبر، الیزابت، كھ لباسي مخملي و ارغواني رن
از میان لندن گذشت و بھ سوي برجي رفت كھ چھار سال پیش از آن در آنجا محبوس شده بود و انتظار 

ھاي سرایندگان در تجلیل او آواز  ضمن عبور او، مردم فریاد شادي برمیآوردند، دستھ. مرگ را میكشید
را كھ بھ منظور تمجید از او بھ خاطر سپرده بودند از میخواندند، كودكان با تني لرزان نطقھاي مختصري 

  )). چنان شلیك توپي بھ ھوا برمیخاست كھ نظیر آن شنیده نشده بود((بر میخواندند، و 

تمام این جریانات حاكي از سلطنتي بود كھ در آینده مردان و افكار بزرگي پرورش داد، و این خود در 
  . تاریخ انگلستان سابقھ نداشت

، یعني سال تولدش، بھ ١۵٣٣در . ت در نتیجھ بیست و پنج سال مشقت بھ صورت استادي درآمده بودالیزاب
نظر میرسید كھ چون پدرش ھنري ھشتم است، وي خوشبخت خواھد شد، ولي چون مادرش ان بولین بود، 

راموش مغصوبیت و اعدام مادرش در زمان كودكي او، یعني سالي كھ آن را ف. خطري او را تھدید میكرد
با وجود این، نتیجھ آن میراث غمانگیز تا پس از جوانیش نیز باقي بود و ; )١۵٣۶(كرد، روي داده بود 

پارلمنت مقرر داشت كھ ازدواج ان بولین  ١۵٣۶در سال . فقط بعد از جلوس بر تخت سلطنت كاھش یافت
ت نیز شایعاتي وجود داشت، و در مورد ھویت پدر الیزاب. درست نبوده و بنابر این الیزابت حرامزاده است

حاللزادگي او ھرگز بھ وسیلھ قانون اعالم . در ھر صورت بیشتر مردم انگلستان او را حرامزاده میدانستند
قانوني گذرانید كھ بھ موجب آن مقرر داشت كھ پس از وفات ادوارد و  ١۵۴۴نشد، ولي پارلمنت در سال 

الیزابت در زمان . ، وي میتواند بر تخت سلطنت بنشیند)بھ ترتیب نابرادري و ناخواھري الیزابت(ماري 
ولي ھنگامي كھ ماري با آیین كاتولیك بھ سلطنت رسید، الیزابت، ; پادشاھي ادوارد بھ آیین پروتستان گروید

پس از شورش وایت، بھ منظور . كھ زنده ماندن را بر ثبات عقیده ترجیح میداد، آیین كاتولیك را پذیرفت
لطنت و عدم موفقیت او، الیزابت محكوم بھ مشاركت در آن شد، و بنا بر این او را در برج خلع ماري از س

ولي ماري او را بیتقصیر دانست و فرمان آزادي او را صادر كرد، بھ شرط آن كھ در . لندن زنداني كردند
و جواھرات ماري چندي پیش از مرگ خود الیزابت را بھ جانشیني تعیین كرد . وودستاك تحت نظر بماند
  . بود)) خون آشام((بنابر این، سلطنت الیزابت مرھون محبت ملكھ . سلطنتي را نزد او فرستاد

الیزابت زبان ((راجر اسكم، معلم معروف او، ادعا میكرد كھ . تربیت رسمي الیزابت خستھ كننده بود
تا اندازھاي بھ یوناني سخن گفتھ فرانسھ و ایتالیایي را مثل انگلیسي حرف میزند، و غالبا با من بھ التیني و 

اما . الیزابت ھر روز مختصري علمالھیات فرا گرفت و در اصول آیین پروتستان مھارت یافت)) است
معلمان ایتالیایي او ظاھرا مقداري از شكاكیت خود را كھ ناشي از مطالعھ آثار پومپوناتتسي و ماكیاولي و 

  . لقین كرده بودندمشاھده وضع رم در عصر رنسانس بود، بھ وي ت

پارلمنت بطالن ازدواج مادر وي را با  ١۵۵٣در سال . الیزابت ھرگز بھ تخت و تاج خود اعتماد نداشت
قوانین انگلستان، بدون توجھ . دولت و كلیسا بھ حرامزادگي او اعتقاد داشتند. پدرش دوباره تایید كرده بود

ھمھ ممالك كاتولیك بھ انضمام انگلستان كھ . نت میشدھا بھ سلط بھ ویلیام فاتح، مانع از رسیدن حرامزاده
ھنوز مردم آن بیشتر كاتولیك بودند عقیده داشتند كھ ماري استوارت، از احفاد ھنري ھفتم، وارث حقیقي 
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بھ الیزابت گفتھ بودند كھ اگر با كلیسا صلح كند، پاپ او را از تھمت . تاج و تخت انگلستان است
ھزاران تن از مردم . ولي او بھ این كار راغب نبود. سلطنت او را برحق میداندحرامزادگي مبرا میداند و 

انگلستان اموالي را در تصاحب داشتند كھ در زمان ھنري ھشتم و ادوارد ششم بھ وسیلھ پارلمنت بزور از 
پس دادن این مالكان متنفذ، كھ میترسیدند در صورت برقراري نفوذ كاتولیكھا مجبور بھ . كلیسا گرفتھ بودند

و كاتولیكھاي انگلستان سلطنت او را ; اموال خود بشوند، حاضر بودند بھ خاطر ملكھاي پروتستان بجنگند
، الیزابت، در میان فریاد شادي اھالي پروتستان لندن، ١۵۵٩ژانویھ  ١۵در . بھ جنگ داخلي ترجیح میدادند

تاج بر سر نھاد، زیرا )) رلند و مدافع مذھبملكھ انگلستان، فرانسھ، و ای((در كلیساي وستمینستر بھ عنوان 
بدین ترتیب، براي . پادشاھان انگلستان از زمان ادوارد سوم بھ بعد مدعي تخت و تاج فرانسھ نیز بودند

  . گرفتار ساختن الیزابت در دام مشكالت از ھیچ اقدامي فروگذار نشده بود

وي قدي نسبتا بلند، پیكري زیبا، چھرھاي . ودالیزابت در این ھنگام بیست و پنج سالھ و در كمال بلوغ ب
دالنگیز، رنگي زیتوني، چشماني نافذ، مویي بور، و نیز دستھایي داشت كھ در آرایش آنھا دقت بسیار 

بھ نظر محال میآمد كھ چنین دختري بتواند از عھده مشكالت و ھرج و مرجي كھ در اطراف او . میكرد
  . وجود داشت برآید

مذاھب مختلف باعث تفرقھ ملت شده بودند و ھر كدام از آنھا براي نیل بھ قدرت میكوشیدند و سالح در 
فقر و فاقھ ھمھ جا را فراگرفتھ بود و ولگردي، با وجود مجازاتھاي وحشتانگیزي كھ بھ . دست داشتند

پول تقلبي از رونق  تجارت داخلي در نتیجھ. وسیلھ ھنري ھشتم علیھ آن وضع شده بود، ھنوز وجود داشت
  . افتاده بود

نیم قرن تقلب در امر سكھزني اعتبار خزانھ را چنان تقلیل داده بود كھ دولت مجبور بود در قروض خود 
ماري تودور، كھ غرق در مسائل مذھبي شده بود، توجھ زیادي بھ دفاع ملي . چھارده درصد ربح بپردازد

ي دریایي ضعیف، سربازان بدون مواجب و غذاي كافي و ھا متروك، ساحلھا بیحفاظ، نیرو نكرد، قلعھ
  . كادرھاي ارتش ناقص مانده بود

انگلستان، كھ در زمان وولزي باعث تعادل قوا در اروپا شده بود، در این ھنگام قدرتي نداشت و بازیچھ 
نیاییھا را بھ خاك قواي فرانسھ در اسپانیا بود و مردم ایرلند اسپا. دست اسپانیاییھا و و فرانسویھا شده بود

  . خود میخواندند

پاپ تھدید میكرد كھ الیزابت را تكفیر و او را محجور اعالم خواھد كرد و كشورھاي كاتولیك را علیھ او 
چھره نمود، و ترس از قتل بخشي از زندگي روزمره  ١۵۵٩ھجوم مشخصا در سال . برخواھد انگیخت

صیرت مشاوران، و عدم وحدت دشمنان از خطر نجات این ملكھ در نتیجھ شجاعت خود، ب. الیزابت بود
شیطان وي را در اختیار دارد و او را بھ ((سفیر اسپانیا از روحیھ این زن تعجب میكرد و میگفت كھ . یافت

  )). خانھ خود میكشاند

  . اروپا انتظار نداشت كھ دختري گشادھروي چون او داراي روحیھ امپراطوران باشد

II - ت حكومت عصر الیزاب  

وي نیز مانند پدر . بصیرت و تیزبیني الیزابت در انتخاب دستیارانش در ھمان آغاز كار بھ ثبوت رسید
جنگ آزمودھاش و علیرغم نطق سیاسیش در ھتفیلد اشخاص بیلقب را انتخاب كرد، زیرا اكثر اعیان تابع 

الیزابت شخصي . انستندآیین كاتولیك بودند و بعضي از آنان خود را براي سلطنت شایستھتر از او مید
نبوغ این شخص در اتخاذ سیاستي . موسوم بھ ویلیام سسیل را بھ عنوان منشي و مشاور عمده خود برگزید

محتاطانھ، و ھمچنین دقت و پشتكار او، چنان باعث پیشرفت امور ملكھ شد كھ كساني كھ الیزابت را 
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خرده مالكان مھم بود، در روزگار خود از  پدربزرگ او، كھ از. نمیشناختند سسیل را پادشاه میدانستند
  . سرشناسان روستا شد، و پدرش تصدي جامھخانھ ھنري ھشتم را بھ عھده داشت

ویلیام سسیل، بي آنكھ موفق بھ دریافت درجھاي . امالك خانوادگي ایشان با جھیز مادرش فراھم آمده بود
در لندن بھ بطالت و عیش و نوش پرداخت، بشود، كیمبریج را ترك گفت، در گریز این حقوق خواند، مدتي 

. و با میلدرد كوك، ھمسر دوم خود، ازدواج كرد) ١۵۴٣(و در بیست و سھ سالگي وارد مجلس عوام شد 
آنگاه وي بھ خدمت . تعصب این زن در مسلك پیرایشگري باعث پیوستن سسیل بھ آیین پروتستان شد

سسیل . ن دشمن سامرست، یعني نورثامبرلند، درآمدسامرست نایبالسلطنھ پیوست و سپس در حلقھ مالزما
بعدا كوشید كھ جینگري را جانشین ادوارد ششم كند، ولي بھ ھنگام تغییر راي داد و بھ حمایت از ماري 

بنا بھ درخواست وي، بھ آیین كاتولیك گروید، و از طرف او مامور شد كھ ورود كاردینال ; تودور برخاست
سسیل مردي كاردان بود و نمیگذاشت كھ تغییرات مذھبي باعث آشفتگي . بگوید پول را بھ انگلستان تھنیت

الیزابت ھنگامي كھ او را بھ عنوان منشي خود برگزید، با زیركي معمول خود بھ وي . تعادل سیاسیش بشود
  : گفت

ت بھ شما امر میكنم كھ جزو ھیئت مشاوران سلطنتي بشوید و قبول كنید كھ بھ خاطر من و مملكت زحم
من درباره شما این طور داوري میكنم كھ با ھیچ ھدیھاي فاسد نخواھید شد و نسبت بھ مملكت وفادار . بكشید

بدون توجھ بھ اراده شخصي من، ھر توصیھ مناسبي میخواھید بكنید، و اگر الزم دانستید كھ . خواھید ماند
باید مطمئن باشید كھ در حفظ آن . موضوعي محرمانھ بھ من گفتھ شود، خودتان آن را بھ من اظھار كنید

  . لذا شما را مامور این كار میكنم. راز دریغ نخواھم كرد

گواه و وفاداري و لیاقت سسیل این است كھ الیزابت او را مدت چھارده سال بھ عنوان منشي، و سپس 
  بیست و شش سال دیگر تا زمان مرگش با عنوان خزانھدار در خدمت خود 
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سسیل ریاست شوراي سلطنتي را عھدھدار بود، روابط . ویلیام سسیل، اولین بارون برلي، نگاه داشت
خارجي را اداره میكرد، بر مالیھ عمومي و دفاع ملي مدیریت داشت، و بھ الیزابت در استقرار قطعي آیین 

را در برابر  وي نیز مانند ریشلیو نجات و آرامش كشور خود. پروتستان در انگلستان كمك میكرد
ھاي برادركش در گرو استبداد وحدتبخش  جاھطلبیھاي اشراف متخاصم و بازرگانان طماع و فرقھ

سسیل روشھایي محیالنھ و بندرت ظالمانھ در پیش میگرفت، ولي در مقابل . فرمانرواي مملكت میدانست
ولي این اندیشھاي عجوالنھ  بھ طوري كھ یك وقت بھ فكر كشتن ارل آووستمرلند افتاد،; مخالفان بیرحم بود

وي براي ھرچیز و ھر كسي . بود كھ در نیم قرن شكیبایي و درستكاري شخصي یك بار بھ او دست داد
در كارھا سودجو و مقتصد بود، و . جاسوسي گماشتھ بود، اما باید گفت كھ مراقبت دایم نشان قدرت است

ا از كیاست او خبر داشت و از خست وي، كھ الیزابت او را بھ سبب گردآوري ثروت مالمت نمیكرد، زیر
اگر سسیل نبود، امكان داشت كھ الیزابت، در نتیجھ . شد، خشنود گشت آرماداباعث تجمع وسایل شكست 

سفیر اسپانیا . تن وارل آو اسكس، گمراه شودھاي اشخاص مسرفي نظیر ارآلو لستر وارل آو ھ توصیھ
نبوغ سسیل بیش از نبوغ ھمھ اعضاي دیگر شوراي سلطنتي است، و از این لحاظ ((گزارش داده است كھ 

الیزابت گاھي بھ حرفھاي دشمنان او گوش میداد، و گاھي با او )). وي محسود و مبغوض ھمگان است
اما . حضور ملكھ با قلبي شكستھ و چشمي پر اشك دور میشدچنان رفتار میكرد كھ آن شخص با كفایت از 

، ١۵٧١در سال . وقتي كھ خشم بر الیزابت چیره نبود، سسیل را از ثابتترین اركان سلطنت خود میدانست
ملكھ، سسیل را بھ لقب لرد برلي مفتخر ساخت و او را بھ ریاست اشراف جدیدي كھ تخت و تاج او را در 

  . ظ كرده و انگلستان را بھ صورت كشور بزرگي درآورده بودند تعیین كردبرابر اشراف مخالف حف

ھمكاران پایینرتبھ او نیز در این داستان شتابزده مستحق شرح حال مختصري ھستند، زیرا با لیاقت و 
سرنیكولس بیكن، پدر فرانسیس بیكن، . شجاعت تا پایان عمر و با حقوق غیركافي بھ او خدمت كردند
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سرفرانسیس . بھ وي خدمت كرد) ١۵٧٩(تي بود و از آغاز سلطنت ملكھ تا پایان عمر خود مھردار سلطن
. خزانھدار خانواده سلطنتي بود) ١۵٩۶(جزو ھیئت مشاوران سلطنتي و تا آخر عمر  ١۵۵٨نالیس از سال 

روسیھ  سرنیكولس ثراكمارتن سفیر برجستھ او در فرانسھ بود، و تامس رندولف این سمت را در اسكاتلند و
بعد از سسیل، از لحاظ اخالص و ھوشیاري، سرفرانسیس والسینگم قرار داشت كھ . و آلمان بھ عھده داشت

این شخص، كھ نكتھگیري حساس بود . وزیر امور خارجھ بود) ١۵٩٠(تا زمان وفات خود  ١۵٧٣از سال 
آمده بود كھ بھ منظور حفاظت او دامي براي دستگیري دشمنان از ادنبورگ تا  مایكناس((و سپنسر او را 

. قسطنطنیھ گسترد و در ھمین دام بود كھ ماري استوارت، ملكھ تیرھبخت اسكاتلند، را گرفتار ساخت
  . و تا آن اندازه كم مزد داشتھ باشدبندرت دیده شده است كھ فرمانرواي كشوري چنان خادمان الیق و وفادار 

علت آن بود كھ خود دولت انگلستان پول زیادي در خزانھ نداشت و ثروت بعضي اشخاص از اندوختھ 
لیره میرسید، و این مقدار امروزه بالغ بر  ٠٠٠,۵٠٠درآمد خزانھ بھ  ١۶٠٠در سال . دولت بیشتر بود
الیزابت بندرت با وضع مالیات روي موافق نشان . یآیدلیره است كھ مبلغ ناچیزي بھ شمار م ٠٠٠,٠٠٠,٢۵

معموال وي بھ عایداتي كھ از اراضي سلطنتي . لیره از عواید گمركي بھ دست میآورد ٠٠٠,٣۶فقط ; میداد
كھ از توانگران )) قروضي((حاصل میشد، یا بھ كمك مادي كھ كلیساي انگلستان میپرداخت، و یا بھ 

قروضي را كھ از زمان پدر و برادر و . دقیقا پرداخت میشد متكي بود میگرفت و عمال اجباري بود و
خواھرش باقي مانده بود پرداخت و چنان در پرداخت قروض شھرت یافت كھ میتوانست در آنتورس 

با ربح پنج درصد پول قرض كند، در صورتي كھ فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، اصال نمیتوانست از ) آنورپ(
اما ملكھ در مورد لباس و تزیینات خود و اعطاي امتیازات اقتصادي بھ اشخاص . ردكسي پولي قرض بگی

  . موردنظر خویش راه اسراف میپیمود

الیزابت بندرت و آن ھم بھ اكراه پارلمنت را بھ منظور دریافت كمك مادي بھ تشكیل جلسھ دعوت میكرد، 
گذشتھ از این، بھ قدرت ملي یا پارلماني . ندزیرا مخالفت و انتقاد و نظارت را نمیتوانست صبورانھ تحمل ك

توجھي نداشت و مانند ھومر و شكسپیر معتقد بود بھ اینكھ فقط یك نفر باید فرمانروایي كند، و چون خون 
ھنري ھشتم در عروقش جاري بود و ھمان غرور و تكبر او را داشت، خود را بیشتر از دیگران محق 

ھا بھ سلطنت بود و ھر كس را كھ میخواست، بھ میل  پادشاھان و ملكھھمچنین معتقد بھ حقاالھي . میدانست
مشاوران او، كھ قادر بھ محاكمھ مجرمان سیاسي بودند، . خود و بدون محاكمھ یا ذكر دلیل بھ زندان میافكند

بدون آنكھ بھ متھمان اجازه استیناف بدھند، از صدور حكم احضار توقیفشدگان براي بازجویي در دادگاه، 
ملكھ نیز آن عده از اعضاي . بیان علت توقیف آنھا، یا از تشكیل دادن ھیئت منصفھ خودداري میكردند از

وي بھ متنفذان محلي، كھ در امر انتخابات . پارلمنت را كھ مانع اجراي مقاصد او میشدند تنبیھ میكرد
رباره آزادي نطق و بیان افكار پارلمنت دخالت میكردند، اندرز میداد كھ اگر داوطلباني را انتخاب كنند كھ د

زیرا وي ھرگاه پول میخواست، مایل بود كھ آن را بدون . بچگانھاي نداشتھ باشند، كارھا آسانتر خواھد شد
; پارلمنتھاي اوایل سلطنت او بھ میل خود از اوامر وي پیروي میكردند. چون و چرا بھ دست آرد

و پارلمنتھاي اواخر سلطنت وي ; ي او تن درمیدادندپارلمنتھاي اواسط سلطنتش با عصبانیت بھ خواھشھا
  . تقریبا درحال عصیان بودند

الیزابت از آن لحاظ در اجراي امیال خود پیروز میشد كھ ملت انگلستان استبداد خردمندانھ او را برخشم و 
نبود  ھیچ كس بھ این فكر. غضب احزابي كھ جھت نیل بھ قدرت با یكدیگر معارضھ میكردند ترجیح میداد

سیاست مثل ھمیشھ عبارت از مبارزھاي میان اقلیتھا بھ سوداي حكومت ; كھ بگذارد ملت فرمانروایي كند
نیمي از مردم انگلستان از سیاست مذھبي الیزابت خشمگین بودند، و تقریبا ھمھ مردم از . بر اكثریت بود

سبك، تجارت پر رونق، نظم داخلي و اما بھ طور كلي مردم، از مالیاتھاي ; بیشوھر ماندن او رنج میبردند
الیزابت براي مردم . صلح ممتد راضي بودند، بھ احساسات دوستانھ ملكھ عكسالعملي موافق نشان میدادند

تفریحاتي ترتیب میداد، در میان آنان بھ گردش میپرداخت، بدون خستگي و ماللت ظاھري اظھارات آنان 
ترتیب داده )) بھ خاطر روح مردم((ار گونھ تفریحي كھ را گوش میكرد، و در بازیھاي عمومي و در ھز

سفیر اسپانیا، با اظھار تاسف از گرویدن الیزابت بھ آیین پروتستان، بھ فیلیپ چنین . میشد حضور مییافت
این زن خیلي بھ مردم عالقھمند است، و عقیده دارد كھ ھمھ طرفدار او ھستند و در حقیقت : ((نوشتھ است
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اقداماتي كھ علیھ جان او صورت گرفت بر محبوبیت و قدرت او افزود و )). ت استھم این موضوع درس
در واقع ; حتي فرقھ پیرایشگران، كھ بھ فرمان او آزار و شكنجھ میدیدند، براي سالمتیش دعا میخواندند

  . روز جلوس الیزابت بر تخت سلطنت بھ صورت جشن و شكرگزاري عمومي درآمد

اقعي بود یا اینكھ اشراف درجھ دوم انگلستان و گروه محدودي از بازرگانان متنفذ آیا الیزابت فرمانرواي و
لندن زمام امور را در دست داشتند دستیاران ملكھ، اگر چھ از خشم او میترسیدند، غالبا اشتباھات سیاسي 

وي اظھار این اشخاص حقایق تلخ را بھ . وي را تصحیح میكردند و او نیز اشتباھات آنھا را تصحیح میكرد
میتوان گفت كھ آنان . ھاي متناقضي میكردند و از تصمیمات او فرمان میبردند میداشتند و بھ او توصیھ

وي دستور میدھد و مثل پدرش ھرچھ : ((سفیر اسپانیا چنین نوشتھ است. حكومت میكردند و او فرمانروایي
چھ خواھد بود، و از اینكھ ملكھ غالبا خود سسیل بندرت میتوانست بفھمد كھ تصمیم ملكھ )). میخواھد میكند

ھنگامي كھ وي از الیزابت خواھش كرد كھ از . نصایح دقیق او را نادیده میگرفت رنجیده خاطر میشد
آقاي : ((مذاكره با فرانسھ صرفنظر كند و فقط متكي بھ كمك پروتستانھا باشد، ملكھ با خشونت بھ وي گفت

من بھ پیشنھادھاي پادشاه فرانسھ روي موافق نشان . اتمھ بدھممنشي، تصمیم گرفتھام كھ بھ این قضیھ خ
  )). خواھم داد و دیگر قصد ندارم كھ مطیع شما و برادران عیسوي شما باشم

در تعیین خط مشي سیاسي بھ طور ناراحت . كشورداري او ھم دوستان و ھم دشمنانش را بیچاره كرد
بھ خوبي . در بسیاري از موارد نتایج مثبتي بھ بار میآوردولي تردید و دودلي او ; كنندھاي كند و مردد بود

. میدانست كھ چگونھ از وقت استفاده كند، زیرا زمان بھتر از افراد بشر بھ حل مشكالت موفق میشود
مسامحھ و تعلل او باعث میشد كھ، با گذشت زمان، عوامل مختلف و پیچیده روشن و مشخص شوند، 

اعتقاد داشت كھ میگویند ھرگاه از او سوالي میكردند، وي پیش از پاسخ الیزابت بھ فیلسوفي افسانھاي 
وي درك كرده بود كھ . میبینم و خاموشم: شعار ملكھ این بود. دادن، آھستھ حروف الفبا را زیر لب میخواند

درست است كھ سیاست او . در سیاست، نظیر عشق، ھر كس تردید بھ خود راه ندھد كارش تباه خواھد شد
و از ; در حال نوسان بود، ولي حقایق و قوایي كھ وي آنھا را درنظر میگرفت ھمین وضع را داشت غالبا

ھا از ھر سوي او را درمیان گرفتھ بودند، با احتیاطي قابل اغماض پیش میرفت و  آنجا كھ خطرھا و توطئھ
تردید و . ي امور نداشتھرچند وقت راھي را انتخاب میكرد و در آن محیط متغیر اعتقادي بھ ثبات و پایدار

تذبذب او باعث چند اشتباه مھم شد، ولي این سیاست موجب گشت كھ انگلستان، تا زمان قوي شدن براي 
وي بھ علت آنكھ ھرج و مرج سیاسي و ضعف نظامي را بھ ارث . مقابلھ با دشمنان، درحال صلح بماند

تان را از اتحاد علیھ این كشور باز دارد و از برده بود، تنھا سیاست عملي را این میدانست كھ دشمنان انگلس
شورش ھوگنوھا علیھ پادشاه فرانسھ، از شورش مردم ھلند علیھ اسپانیا، و از شورش پروتستانھا علیھ 

این سیاست بر . ماري استوارت كاتولیك، كھ با فرانسھ روابط بیش از حد نزدیكي داشت، پشتیباني كند
الیزابت مانند ماكیاولي عقیده داشت كھ فرمانروایاني كھ . ي نبودھیچگونھ اصل یا مرام اخالقي متك

الیزابت، با ھر وسیلھاي كھ . مسئولیت كشورھا را بھ عھده دارند نباید از خود وسواس و تردید نشان دھند
میتوانست، سرانجام مملكت خود را از تسلط بیگانگان بركنار داشت و صلح را، جز در چند مورد، تا سي 

  . كرد و انگلستان را بیش از پیش از جھات مادي و معنوي بھ جلو برد سال حفظ

الیزابت، بھ عنوان دیپلومات، میتوانست بھ وزیران امور خارجھ درباب سرعت عمل در كسب اطالعات و 
وي ماھرترین دروغگوي زمان . اتخاذ تدابیر زیركانھ و اقداماتي كھ فرجامشان آشكار نبود درسھایي بدھد

از چھار زني كھ بھ عقیده جان ناكس نماینده نیمھ دوم قرن شانزدھم بھ شمار میرفتند و او  .خود بود
میدانست، بدون تردید الیزابت، با داشتن ذكاوت سیاسي و مھارت )) وحشتانگیز((حكومت آنان را 

ن این چھار زن عبارت بودند از ماري تودور، ماري استوارت، كاتری. دیپلماتیك، از ھمھ برتر بود
عاقلترین زنان دنیا تا آن روز میدانست، زیرا این ملكھ از منافع و ((سسیل او را . دومدیسي و الیزابت

اخالق تمام پادشاھان عصر خود باخبر بود و چنان از وضع كشور آگاھي داشت كھ ھرچھ مشاورانش 
خصات او این بود كھ یكي از مش. البتھ این موضوع قدري اغراقآمیز است)). میگفتند وي از آن مطلع بود

میتوانست با سفیران مستقیما بھ زبانھاي فرانسھ و ایتالیایي و التیني گفتگو كند، و بدین ترتیب مستغني از 
این زن با صدھزار شیطان برابر است و با وجود این : ((سفیر اسپانیا نوشتھ است. مترجم و واسطھ بود
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اقامت كند و از صبح تا غروب بھ ذكر خداوند مشغول  ادعا میكند كھ مایل است راھبھ بشود و در حجرھاي
پاپ سیكستوس پنجم در باره . ھمھ دولتھاي اروپایي ضمن مذمت از الیزابت وي را تحسین میكردند)). باشد

  )). اگر او بدعتگزار نبود، بھ ھمھ دنیا میارزید: ((او گفتھ است

III  -باكره دلداده   

این موضوع البتھ نكتھ مرموزي است كھ تاریخنویسان نباید . ت او بودسالح پنھاني دیپلوماسي الیزابت بكار
بكارت او را قبول  كرد،بگذارید مثل رالي، كھ مستعمرھاي را بھ نام او . بھ صحت آن اعتماد داشتھ باشند

سسیل با مالحظھ روابط متمادي الیزابت با لستر مدتي دچار شك و تردید شده بود، ولي دو . داشتھ باشیم
چنانكھ بن . سفیر اسپانیایي، با آنكھ از رسوا كردن ملكھ بدشان نمیآمد، پاكدامني او را تصدیق میكردند

الیزابت ((بار شایعھاي وجود داشت مبني بر آنكھ جانسن بھ درامندآو ھائورندن گزارش داده است، در در
پردھاي داشت كھ مانع از نزدیكي وي با مرد میشد، و حال آنكھ او براي لذت خاطر با بسیاري از مردھا 

جراحي فرانسوي درصدد برآمد كھ آن را پاره كند، ولي ملكھ از ترس حاضر بھ ... طرح دوستي ریخت
مردم بھ ھویك، پزشك ملكھ، لعنت : ((چنین نوشتھ است ١۶١۵ھا در سال  كمدن در سالنامھ)). این كار نشد

میفرستادند، زیرا این شخص بود كھ، بھ علت مانع و نقصي كھ در ملكھ وجود داشت، او را از ازدواج منع 
با وجود این، پارلمنت، كھ مكرر از او تقاضا میكرد كھ ازدواج كند، چنین میپنداشت كھ الیزابت )). كرد
در خانواده سلطنتي تودور در این مورد نقصي وجود داشت، و شاید بدبختیھاي . اند فرزند بیاوردمیتو

فرزندش ادوارد بر اثر بیماري مجھولي در . كاترین آراگوني در زایمان معلول سیفیلیس ھنري ھشتم بود
جاي حاملگي جواني درگذشت، و دخترش ماري بسیار كوشید كھ صاحب فرزند بشود و حتي استسقا را بھ 

: الیزابت، اگر چھ تا پایان عمر عشوھگري كرد، ھرگز جرئت ازدواج را در خود نیافت و میگفت. گرفت
تصمیم خود را مبني بر بیشوھر ماندن  ١۵۵٩وي حتي در )). من ھمیشھ از ازدواج اجتناب كردھام((

نم بآساني ازدواج كنم، این بھ محض آنكھ بتوا: ((بھ پارلمنت چنین وعده داد ١۵۶۶در سال . اعالم داشت
ولي در ھمان سال، ھنگامي كھ سسیل بھ وي )). و امیدوارم بتوانم فرزندي بیاورم... كار را خواھم كرد

: گفت كھ ماري استوارت صاحب پسري شده است، الیزابت نزدیك بود بگرید، و در این حال بود كھ گفت
در اینجا بود كھ وي براي یك )). بیبري بیش نیستمملكھ اسكاتلندیھا فرزند زیبایي دارد، و من درخت ((

لحظھ اندوه ھمیشگي خود را ابراز داشت اندوه اینكھ ھرگز قادر نخواھد بود وظائف زنانھ خویش را انجام 
او نازایي وي را كیفر شایستھاي براي گناھان پدرش میدانستند و امیدوار بودند كھ ماري استوارت، كھ 

ولي اعضاي پارلمنت و باقي ملت انگلستان كھ پروتستان . ث تاج و تخت شودمذھب كاتولیك داشت، وار
الیزابت، اگر چھ . بودند از چنین پیشامدي وحشت داشتند و بھ او اصرار میكردند كھ ھمسري انتخاب كند

لرد رابرت دادلي، كھ مردي بلندقد و زیبا و فاضل . سعي خود را كرد، سرانجام بھ مرد زنداري دل باخت
ودب و دلیر بود، فرزند دیوك آو نورثامبرلند بود، یعني ھمان كسي كھ كوشیده بود ماري تودور را از و م

دادلي با . حق ارث محروم كند و جینگري را بھ سلطنت برساند، و بھ ھمین مناسبت بر سر دار رفتھ بود
ن زمان، مرد عاشقپیشھ ایمي رابسارت ازدواج كرده بود، ولي با او در یك جا نمیزیست، و طبق شایعات آ

ھنگامي كھ زنش در كامنورھال از پلھ بھ زیر افتاد و بر اثر شكستگي گردن درگذشت . و بیمرامي بود
  . ، دادلي در قصر وینزر با الیزابت بود)١۵۶٠(

در این ھنگام سفیر اسپانیا و دیگران آنان را متھم كردند بھ اینكھ این مرگ ناشیانھ را ایشان علیھ آن زن 
  . دھاندچی

ھنگامي كھ . این بدگماني بدون دلیل بود، ولي تا مدتي بھ آرزوھاي دادلي مبني بر ازدواج با ملكھ خاتمھ داد
، تقاضا كرد كھ دادلي بھ عنوان نایبالسلطنھ انتخاب )١۵۶٢(ملكھ تصور كرد كھ مرگش فرا رسیده است 

  . شود

pymansetareh@yahoo.com



ھیچ عمل ((وي اعتراف میكرد كھ این مرد را مدتي دراز دوست داشتھ است، ولي سوگند میخورد كھ 
دو سال بعد، الیزابت او را بھ ماري استوارت معرفي كرد و بھ . میان آنان روي نداده است)) ناشایستھاي

ینكھ با عاشق رقیب خود ولي ماري تنفر داشت از ا. وي لقب ارل آو لستر داد تا بھ جاذبھ و شھرتش بیفزاید
، او را )١۵٨٨(الیزابت، با اعطاي انحصارات، دادلي را تسلي داد و تا زمان مرگ این مرد . ھمبستر شود

  . از نظر دور نداشت

وي تا مدتي درنظر داشت كھ بھ عنوان . سسیل این روابط عاشقانھ را با خشمي موقرانھ تحمل كرده بود
زیرا در فكر خود طرح ازدواجي براي ملكھ میریخت كھ موقعیت  اعتراض از مقام خود استعفا كند،

مدت یك ربع قرن بود كھ خواستگاران . انگلستان را در نتیجھ نزدیكي با دولت مقتدري استحكام بخشد
ما دوازده سفیر بودیم كھ : ((یكي از سفرا نوشتھ است. خارجي زیادي بھ دربار ملكھ رفت و آمد میكردند

لكھ با یكدیگر رقابت میكردیم، و گمان میكردیم كھ دوك ھولشتاین بھ عنوان خواستگار براي خواستگاري م
  . از طرف پادشاه دانمارك خواھد آمد

دوك فنالند، كھ از طرف برادر خود پادشاه سوئد آمده است، تھدید میكند كھ سفیر امپراطور آلمان را خواھد 
در زماني كھ فیلیپ دوم، پادشاه )). یكدیگر را ببرند كشت، و ملكھ میترسد كھ مبادا آنان در حضور او سر

، ملكھ حتما باید احساس خرسندي )١۵۵٩(اسپانیا و بزرگترین فرمانرواي عیسوي، از او خواستگاري كرد 
كرده باشد، ولي پیشنھاد او را نپذیرفت، زیرا اقدام او را حیلھاي میدانست كھ در نتیجھ آن انگلستان بھ 

الیزابت در جواب پیشنھاد شارل نھم، پادشاه فرانسھ، مدت بیشتري . اسپانیا درمیآمد صورت تابع كاتولیك
سفیر فرانسھ . درنگ كرد، زیرا در این احوال فرانسھ مجبور بود كھ سیاست مسالمتآمیزي درپیش بگیرد

دنیا در شش روز آفریده شده است، در صورتي كھ ملكھ ھشتاد روز را در تفكر ((شكایت میكرد كھ 
جھان بھ دست صانعي ((الیزابت در كمال زرنگي پاسخ داد كھ )). ذرانده و ھنوز تصمیمي نگرفتھ استگ

دو سال بعد، ملكھ بھ مباشران انگلیسي خود اجازه داد كھ پیشنھاد )). بزرگتر از خود وي آفریده شده است
ھنگامي كھ . منصرف شد كنند وي با شارل مھیندوك اتریش ازدواج كند، ولي بھ تقاضاي لستر از این فكر

فرزند ھانري (، دوك آالنسون )١۵٧٠(اوضاع بینالملل ایجاب میكرد كھ فرانسھ راضي نگاه داشتھ شود 
را تشویق كردند كھ ھمسر این ملكھ سي و ھفت سالھ شود، و حال آنكھ خود ) دوم و كاترین دومدیسي
یك بودن دوك، جواني او، و آبلھگون ولي مذاكرات بھ سھ مانع برخورد كاتول. شانزده سال بیش نداشت

گذشت پنج سال یكي از موانع را از پیش برداشت، و آالنسون، كھ اكنون بھ دوك آنژو ملقب . بودن دماغش
بنابر این، او را بھ لندن دعوت كردند، و الیزابت پنج سال دیگر . شده بود، دوباره مطمح نظر قرار گرفت

و ) ١۵٨١(دوره پرھیجان نھایي، این عشق نشاطانگیز بھ پایان رسید پس از یك . با او و فرانسھ بازي كرد
در این مدت، . آنژو، درحالي كھ بند جوراب ملكھ را بھ عنوان غنیمت نشان میداد، از میدان بیرون رفت

الیزابت او را از ازدواج با دختر پادشاه اسپانیا بازداشتھ و مانع شده بود كھ دو دشمن او، یعني اسپانیا و 
بندرت دیده شده است كھ زني از نازایي این ھمھ سود، و از دوشیزگي این . رانسھ، با یكدیگر متحد شوندف

  . اندازه لذت برده باشد

IV- الیزابت و دربارش   

الیزابت از معاشقھ با مردان نیرومند انگلیسي بیشتر لذت میبرد تا با آن جوان آبلھرو، بخصوص كھ ممكن 
از اینجا بود كھ الیزابت ھمیشھ از تملق . ني كھ ازدواج آن را از بین نبرده ادامھ یابدبود این معاشقات تا زما
بسیاري از اشراف با ضیافتھایي كھ بھ خاطر او میدادند خود را ورشكست . شنیدن لذت بسیار میبرد

. جسم كنندمردم ماسك بھ چھره میزدند و نمایشھایي ترتیب میدادند تا بدان وسیلھ عظمت او را م. میكردند
. موسیقیدانان در ستایش او آھنگ میساختند. ھاي فراوان در ثناي او میسرودند شاعران نیز غزلھا و مدیحھ

در تصنیف عاشقانھاي كھ در مدح او ساختھ بودند چشمانش را بھ دو كره تشبیھ میكند كھ فروغشان شعلھ 
تگي زیبایي كھ در آن تقوا و مھارتي آن برجس: ((جنگ را خاموش میكند، و در باره سینھاش گفتھ بودند

سر والتر رالي بھ ملكھ میگفت كھ او مثل ونوس راه میرود، مانند دیانا شكار )). مقدس خانھ كرده است
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میكند، چون اسكندر بر اسب سوار میشود، نظیر فرشتھ آواز میخواند، و بھ سان اورفئوس آھنگ خودپسند 
در نتیجھ توجھ مادرانھ او بوجود آمده است، و تا اندازھاي ھم بود كھ تصور میكرد ھمھ محاسن انگلستان 

از آنجا كھ او نسبت بھ زیبایي جسمي خود بیاطمینان شده بود، لباسھاي گرانبھا میپوشید و تقریبا . حق داشت
. ھر روز جامھاي تازه بر تن میكرد، بھ طوري كھ در زمان مرگ دو ھزار دست لباس برجا گذاشت

ھنگامي كھ اسقفي او را بھ خاطر . ازو و مچ و گوش و لباس خود را با جواھر میآراستالیزابت موي و ب
عالقھاش بھ زینتآالت مالمت كرد، ملكھ بھ او تذكر داد كھ دیگر در این باره حرفي نزند، وگرنھ پیش از 

  . وقت رھسپار دیار عدم خواھد شد

حتي سفیران را نوازش میكرد و گاھي بھ آنان  رفتار الیزابت گاھي وحشتانگیز میشد، زیرا وي درباریان و
ھنگامي كھ دادلي در برابر او زانو زد تا بھ لقب ارل مفتخر شود، ملكھ پشت گردنش را قلقلك . مشت میزد

ت، تف میكرد و حتي روزي روي باالپوش گرانبھایي آب عجب آنكھ الیزابت ھر وقت دلش میخواس .داد
  . دھان انداخت

معموال مھربان بود و مردم بسھولت میتوانستند بھ حضورش بار یابند، ولي زیاد سخن میگفت و گاھي بھ 
قسم ((، و )كھ نماینده آنھا نیز بود(مانند دزدان دریایي سوگند میخورد ; صورت زن پتیاره لجوجي درمیآمد

از رفتار او با ماري استوارت معلوم شد كھ میتوانست سنگدل . از سوگندھاي عادي او بود)) گ خدابھ مر
با . باشد، چنانكھ كاترین گري را تا واپسین دم در برج لندن نگاه داشت، و آن زن در آنجا از غصھ مرد

رچھ غالبا عصباني گ; اینكھ الیزابت قلبا مھربان و رئوف بود، ولي درشتي و نرمي را با ھم میآمیخت
وقتي كھ از موضوعي خوشش میآمد، قاه قاه میخندید، و این ; میشد، فورا بر غضب خود تسلط مییافت

ملكھ بھ رقص عالقھ فراواني داشت و تا شصت و نھ سالگي از پایكوبي و دور خود . وضع زیاد دیده میشد
قھ داشت و بھ ماسك بازي و نمایش وي ھمچنین بھ جست و خیز و قمار و شكار عال. چرخیدن باز نایستاد

حتي زماني كھ بخت با او مساعد نبود، روحیھ خود را نمیباخت و در برابر خطر، . رغبت وافر نشان میداد
در غذا و مشروب راه اعتدال میپیمود، ولي بھ جمع جواھر و پول حریص . مظھر شجاعت و ذكاوت بود

وي در این راه موفق شد كھ جواھرات سلطنتي . ط میكردبود و اموال یاغیان متمول را با ذوق و شوق ضب
اسكاتلند و بورگوني و پرتغال را بھ دست آورد، و ضمنا جواھراتي را كھ اشراف متوقع و آرزومند 

الیزابت بھ سپاسگزاري و بخشندگي مشھور نبود و . تقدیمش میكردند در خزانھ سلطنتي محفوظ داشت
ولي در خست و غرورش نوعي . ود كلمات محبتآمیز میگفتگاھي، بھ جاي انعام، بھ نوكرھاي خ

ھنگامي كھ بر تخت نشست، كمتر ملت فقیري حاضر بود بھ انگلستان احترام . میھنپرستي نھفتھ بود
اما روزي كھ درگذشت، انگلستان بر دریاھا حكومت میراند و از جنبھ فرھنگي با ایتالیا و فرانسھ ; بگذارد

  . رقابت میكرد

وي در . ونھ بود الیزابت داراي ھمھ معلوماتي بود كھ ملكھاي میبایست ضمن وقار داشتھ باشدفكر او چگ
بھ زبان فرانسھ با ماري استوارت ; دوره سلطنت، مثل سابق، بھ آموختن زبانھاي مختلف اشتغال داشت

. تیني سرزنش كردمكاتبھ میكرد، با سفیر ونیز بھ ایتالیایي سخن میگفت، و حتي سفیر لھستان را با زبان ال
زبان یوناني را، تا اندازھاي كھ آثار سوفوكل را بخواند و . آثار سالوستیوس و بوئتیوس را ترجمھ كرد

الیزابت مدعي بود كھ بھ اندازه ھر یك از پادشاھان عیسوي . ھاي اوریپید را ترجمھ كند، میدانست نمایشنامھ
. تقریبا ھر روز بھ مطالعھ كتب تاریخي میپرداخت وي. كتاب خوانده است، و این ادعا شاید گزاف نباشد

ولي بھ اندازه كافي . گاھي شعر میگفت، آھنگ میساخت، عود نسبتا خوب مینواخت، و پیانو نیز میزد
ھنگامي كھ سفیري . شعور داشت كھ فضایل خود را ناچیز شمرد و میان تربیت و ھوشمندي فرق بگذارد

بھ زني زبان یاد دادن عجب : ((جید كرد، الیزابت در پاسخ گفتمعلومات وي را در زبانھاي مختلف تم
ذھن او مثل زبانش صریح و )). نیست، مشكل اینجاست كھ بتوانیم بھ او یاد بدھیم كھ زبانش را نگاه دارد

  . دقیق، و بذلھگویي او بھ موقع بود

افسران عالیرتبھ چنین عادت داشت در مورد دستورھاي خود بھ ((فرانسیس بیكن نوشتھ است كھ الیزابت 
بگوید كھ این دستورھا مثل لباسند، زیرا لباس وقتي تازه است تنگ است و در نتیجھ پوشیده شدن بھ اندازه 
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ھا و نطقھاي خود را بھ سبكي خاص مینوشت، كھ پیچیده و متصنع، پر  الیزابت نامھ)). كافي گشاد میشود
   .از عبارات عجیب و غریب، ولي در كمال فصاحت بود

ولي بعید )). وي قدرت احاطھ بر مسائل مھم را ندارد: ((والسیگم نوشتھ است. زیركي او بر عقلش میچربید
مھارت الیزابت در . نیست كھ این شخص بھ علت ناسپاسي ملكھ درباره او چنین داوري بدي كرده باشد

نشان میداد كھ تجارب ظرافت زنانھ و درك دقیق قضایا بود، نھ در منطق پیچیده، و گاھي عواقب كار 
روحیھ توصیفناپذیر او بود كھ اروپا را مبھوت و انگلستان . زیركانھاش بر نیروي استدالل وي برتري دارد
ولي خود . الیزابت اصالح دیني را دوباره برقرار ساخت. را مسحور كرد و این كشور را بخوبي پیش برد

تن از این دنیاي خاكي بھ حد اكمل، و زیبا ساختن وي نماینده رنسانس بود رنسانس بھ معناي كام دل گرف
سر جان ھیوارد . اگر چھ او از تقوا و پرھیزگاري بھره كافي نداشت، نمونھ سرزندگي بھ شمار میرفت. آن

كھ بھ امر ملكھ، و بھ سبب ترغیب اسكس جوان بھ شورش، زنداني شده بود، نھ سال بعد از آنكھ مورد 
  : اره او چنین نوشتلطف الیزابت قرار گرفت، درب

. اگر بتوان گفت كھ كسي استعداد یا قابلیت آن را داشت كھ دل مردم را بھ دست آرد، آن كس ھمین ملكھ بود
ھمھ حواس او فعال بود و ھر اقدام او عملي . وي در این كار مالیمت بھ ناچیزترین امور میپرداخت

درباره شخص ثالثي . اگر چشمانش متوجھ یكي بود، گوشش حرف دیگري را میشنید. عاقالنھ جلوه میكرد
فكر او متوجھ ھمھ چیز بود، و با وجود این چنان درخود . داوري میكرد، و با شخص چھارم سخن میگفت

  . فرو میرفت كھ گویي در ھیچ جا نبود

جمعي دیگر را سپاس میگزارد، و با گروھي با . بھ حال بعضیھا دلسوز بود، از برخیھا تمجید میكرد
تبسم و نگاه و . س را محكوم نمیكرد و ھیچ منصبي را از نظر دور نمیداشتھیچ ك. مطایبھ سخن میگفت

لطف خود را چندان با زیركي بھ ھمھ ارزاني میداشت كھ قلبھاي مردمان دو چندان از شوق و ذوق سرشار 
  . میشد

او  درباریان الیزابت نظیر خود او بودند و ھرچھ را او دوست میداشت آنان نیز دوست میداشتند و عالقھ
را، از موسیقي و بازي و نمایش و بیانات شیوا، بھ شعر و تصنیفات عاشقانھ و درام و ماسكبازي و نثري 

در قصرھاي او در وایتھال، وینزر، گرینیچ، ریچمند، و . كھ در انگلستان سابقھ نداشت معطوف میكردند
شریفات شاھانھ و نشاط ھمتن كورت، خانمھا، شھسواران، سفیران كبیر، رامشگران و مستخدمان با ت

سرگرمیھایي براي مردم تدارك )) اداره تفریحات((اداره مخصوصي بھ نام . عاشقانھ در رفت و آمد بودند
ھاي شكسپیر را  میدید كھ از چیستان و تختھ نرد گرفتھ تا ماسكبازیھاي عجیب و غریب و اجراي نمایشنامھ

نو، شب دوازدھم، عید تطھیر عذرا، و جشن  در روز عید صعود، عید میالد مسیح، سال. دربر داشت
كلوخاندازان، مردم مسابقات ورزشي ترتیب میدادند، نیزه بازي میكردند، نقاب بر چھره میزدند، و نمایش 

ماسك بازي یكي از ھنرھایي بود كھ در عصر الیزابت از ایتالیا بھ انگلستان . و ماسكبازي بھ راه میانداختند
از نمایش، شعر، موسیقي، تمثیل، دلقكبازي، و بالھ كھ توسط نمایشنامھنویسان و آمده بود و تركیبي بود 

ھنرمندان ساختھ میشد و در دربار یا امالك متموالن با ترتیبات و مراحل پیچیده اجرا میشد و خانمھا و 
رام و الیزابت بھ د. مردھاي نقابدار، كھ لباسھاي فاخر بر تن داشتند، نقشھاي آن را برعھده میگرفتند

اگر الیزابت و لستر تئاترھا را از حمالت فرقھ پیرایشگران بركنار ; مخصوصا بھ كمدي عالقھ داست
نداشتھ بودند، كسي نمیداند كھ چھ مقدار از آثار شكسپیر از دستبرد آنان مصون میماند و در روزگار ما 

  . روي صحنھ بھ نمایش گذاشتھ میشد

نمیكرد، تقریبا ھر تابستان در سراسر انگلستان بھ گردش میپرداخت  الیزابت، كھ بھ داشتن پنج قصر قناعت
. تا مردم را ببیند و آنان او را ببینند و ضمنا متوجھ رفتار اشراف باشد و از تعظیم اجباري آنان لذت ببرد

جا و  جمعي از درباریان بھ دنبال او بھ راه میافتادند و از تغییري كھ پیش میآمد لذت میبردند، اما از بدي
افراد طبقھ متوسط لباس مخملي و ابریشمي میپوشیدند و با اداي نطق و تقدیم ھدیھ بھ . آبجو شكایت میكردند

اعیان بیپول از خدا . اشراف بھ منظور پذیرایي از او خود را ورشكست میكردند. او خوشامد میگفتند
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شد یا در تخت روان روبازي بھ ملكھ سوار بر اسب می. میخواستند كھ ملكھ گذارش بھ سوي آنھا نیفتد
مردم از . گردش میپرداخت و با سیمایي گشاده بھ جمعیتي كھ در طول جاده صف كشیده بودند پاسخ میداد

دیدن ملكھ شكستناپذیر خود بھ شعف درمیآمدند و از سخنان و تعارفات پر از لطف و از نشاط فراوان او كھ 
  . ري تازه از او در دلشان پدید میآمدبھ ھمھ كس سرایت میكرد، مسحور میشدند و مھ

درباریان از شادي و بیتكلفي او، از عالقھاش بھ لباس و عشقش بھ تشریفات، و از عقیدھاي كھ درباره مرد 
ھاي فاخر لذت میبرد، مرداني كھ در  الیزابت از صداي خشخش جامھ. كامل عیار داشت تقلید میكردند

لذت و تفریح برنامھ . ھاي شرقي و بھ سبك ایتالیایي لباس میدوختند ھاطراف او بودند، مانند زنان، از پارچ
كساني . عادي او بود، ولي اطرافیانش مجبور بودند كھ براي اقدامات نظامي در ماوراي بحار آماده باشند

ھاي خود، بھ خاطر حفظ  كھ زنان را فریب میدادند مواظب خود بودند، زیرا الیزابت در برابر اولیاي ندیمھ
. شرافت آنان، خود را مسئول میدانست و ارل آوپمبروك را بھ علت آبستن كردن مري فیتن از دربار راند

زنان بدون توجھ بھ اصول ; طبق معمول سایر دربارھا، توطئھ و دسیسھ نیز در دربار الیزابت رونق داشت
عایداتي كھ از این راه اخالقي بھ خاطر مردھا، مردھا بھ خاطر زنھا، و ھمگي براي جلب توجھ ملكھ و 

ھمان مردان موقري كھ در شعر از فضایل عشق و اخالق دم میزدند . كسب میشد با یكدیگر رقابت میكردند
شیفتھ مقرري بودند، رشوه میدادند و رشوه میگرفتند، انحصارات را میربودند، یا از غنایمي كھ از دزدي 

ز بھ رشوھخواري مستخدمان، كھ حقوق كافي ملكھ حریص تی. در دریاھا بھ دست میآمد سھم میبرند
لستر، در نتیجھ عطایاي ملكھ یا بر اثر اغماض او، بھ صورت . نداشتند، با نظر اغماض مینگریست

رالي چھل ھزار . سرفیلیپ سیدني اراضي وسیعي در امریكا بھ دست آورد. متمولترین لرد انگلیسي درآمد
ارل آو اسكس انحصار وارد كردن شراب شیرین را تحصیل دومین . ایكر زمین در ایرلند دریافت داشت

الیزابت، گذشتھ از ابراز توجھ بھ مردان . و سر كریستوفر ھتن از نوكري ملكھ بھ صدراعظمي رسید; كرد
ساعي، بھ ساق پاھاي خوشتراش نیز عالقمند بود، زیرا این ستونھاي اجتماع ھنوز در شلوار بلند پنھان 

آنان را بھ كارھاي ; م عیبھایش، قواي عاطل اشخاص الیق را بھ كار میگرفتوي، علیرغ. نشده بودند
دشوار میگماشت، فكرشان را متوجھ امور عالي میكرد، رفتارشان را با وقار میساخت، و ذوق آنان را بھ 

  . شعر و درام و ھنر برمیانگیخت

  . ن گرد آمدندھاي انگلستا در اطراف آن دربار و آن زن خیرھكننده، تقریبا ھمھ نابغھ

V-  الیزابت و دین  

اما در داخل دربار و در میان ملت انگلستان كشمكش سختي در راه اصالح دیني جریان داشت، و این خود 
الیزابت بھ آیین پروتستان ایمان . مسئلھاي بوجود آورده بود كھ، بھ عقیده بسیار كسان، و نابودي ملكھ شود

آیین . اكثر قضات و ھمھ روحانیان كاتولیك بودند. كاتولیك بودند دو سوم و شاید سھ چھارم مردم; داشت
پروتستانھا در لندن اكثریت داشتند و شماره ; پروتستان محدود بھ بنادر جنوبي و شھرھاي صنعتي بود

آنان، در نتیجھ ورود فراریاني كھ از ظلم و ستم دشمنان در كشورھاي اروپایي گریختھ بودند، افزایش 
پروتستانھا از . در نواحي شمالي و باختري كھ تقریبا كال زراعتي بود، عده آنان بسیار كم بودولي ; مییافت

، جان فاكس كتابي منتشر كرد و در آن مصایب ١۵۵٩در سال . كاتولیكھا بھ مراتب پرشورتر بودند
بھ  ١۵۶٣ این اثر، كھ بھ زبان التیني بود، در سال; پروتستانھاي زمان پیش را بھ طرزي مھیج برشمرد

كتاب مذكور، كھ بھ كتاب شھدا شھرت یافت، . زبان انگلیسي تحت عنوان سرگذشتھا و یادگارھا، ترجمھ شد
آیین پروتستان در قرن شانزدھم از نیروي . در پروتستانھاي انگلستان تا یك قرن تاثیري برانگیزاننده داشت

در صورتي كھ آیین كاتولیك متكي بر ; ودپرشور نھضتھاي جدید، كھ بھ خاطر آینده میجنگند، برخوردار ب
  . عقاید و سنتھایي بود كھ عمیقا از گذشتھ ریشھ میگرفتند

كشمكش مذھبي در میان اقلیتي كھ رو بھ افزایش میرفت تولید شك و تردید كرده بود حتي در بعضي از 
تساھل ستیزھجویانھ آنان، اختالف مذاھب، انتقاد آنھا از یكدیگر، عدم . نقاط كفر و الحاد بوجود آورده بود
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تضاد میان سلكھاي مختلف، و طرز رفتار عیسویان بعضي از افراد واقعبین را نسبت بھ االھیات بھ طور 
  : چنین نوشتھ است) ١۵۶٣(راجر اسكم در كتاب مدیر آموزشگاه . كلي بدگمان كرده بود

  . گلیسیھاي ایتالیایي مآب بھ كار بردآن شخص ایتالیایي كھ براي نخستین بار ضربالمثلي ایتالیایي علیھ ان

این قوم بھ كتاب ... مقصودش نھ تنھا خودبیني آنان در زندگي، بلكھ عقیده بیشرمانھ آنھا درباره مذھب بود
و یك قصھ بوكانچو را مھمتر از ; اثر سیسرون بیش از رساالت بولس اھمیت میدھد)) التزام اخالقي((

فقط )) انجیل((از عیسي و . بعد ھم شعایر دین عیسي را افسانھ میشمرد. میداند)) كتاب مقدس((داستانھاي 
. را غلط نمیداند) پروتستان و كاتولیك(براي پیش بردن سیاست خود استفاده میكند و ھیچ یك از دو مذھب 

در ھر ... در جاي خود براي پیشرفت ھر دو مذھب میكوشد و بھ موقع خود ھر دو را پنھاني مسخره میكند
توجھي . و در حضور ھر كس كھ باشد، گستاخانھ بھ پروتستانھا و طرفداران پاپ میخندد; جرئت كند جا كھ

بھشتي كھ او آرزو میكند فقط ... پاپ را مسخره میكند و بھ لوتر ناسزا میگوید... ندارد)) بھ كتاب مقدس((
كور در زندگي و لذت شخصي و نفع خصوصي اوست، و علنا میگوید كھ تابع چھ مكتبي است مكتب اپی

  . بیدیني در عقیده

ملحدان و پیروان اپیكور، یعني مسخرھكنندگان مذھب، در ھمھ جا ((كھ ) ١۵۶٩(سسیل شكایت میكرد 
عده زیادي بكلي از حضور در عشاي رباني ((كھ ) ١۵٧١(جان سترایپ اعالم میداشت )). یافت میشوند

حتي ((كھ ) ١۵٧٩(جان لیلي میگفت )). نمیكننداجتناب میورزند و دیگر در مراسم مذھبي كلیسا شركت 
و چنین بیاعتقادي كھ در میان دانشمندان رایج است، در میان ... ھا وجود ندارد میان كافران نظیر این فرقھ

نوشتند كھ مدلول آنھا اعتقاد بھ )) الحاد((دانشمندان علوماالھي و دیگران كتابھاي علیھ )). كفار دیده نمیشود
عدھاي بھ جرم انكار الوھیت  ١۵٨٩و  ١۵٨٣، ١۵٧٩در سالھاي . ب الوھیت عیسي بودخدا ولي تكذی

. چند تن از درامنویسان گرین، كید و مارلو از ملحدان معروف بھ شمار میرفتند. عیسي سوزانده شدند
درام، كھ در ادوار دیگر تجسمي از زندگي بود، در عھد الیزابت، آشكارا چیزي در باره كشمكش مذاھب 

در كتاب شكسپیر موسوم بھ رنج بیھوده . ھاي باستاني روم و یونان را بھ رخ مردم میكشد دارد، بلكھ افسانھن
  . دو مصراع مبھم وجود دارد) ٢۵٠پرده چھارم، صحنھ سوم، سطر (عشق 

  استرنگ سیاه عالمت جھنم رنگ سیاھچالھا و مكتب شب ! تناقص را ببینید

عده زیادي آخرین عبارات فوق را مربوط بھ جلسات شبانھ والتر رالي، تامس ھریت، الرنس كایمیس، 
شاید مارلو و چپمن شاعر، و بعضي دیگر میدانند كھ در خانھ ییالقي رالي در شھر شربورن براي بحث 

ھریت، كھ ظاھرا رھبر فرھنگي این گروه . لسفھ و الھیات گرد میآمدنددرباره نجوم، جغرافیا، شیمي، ف
عقاید عجیبي درباره كتب مقدس داشت و ((بود، طبق گزارشي كھ آنتوني اوود عتیقھفروش داده است، 

این شخص كتابي موسوم بھ الھیات فلسفي نوشتھ كھ . ھمیشھ قصھ كھن مربوط بھ آفرینش عالم را رد میكرد
. وي بھ خدا ایمان داشت، ولي الھام و الوھیت عیسي را رد میكرد)). یم را مردود دانستھ استدر آن عھد قد

نوشتھ و متذكر شده كھ )) مكتب الحاد سروالتر رالي((مطالبي درباره  ١۵٩٢رابرت پارسنز یسوعي در 
فتھاند، و در این مكتب ھم موسي و ھم منجي ما، ھم عھد قدیم و ھم عھد جدید مورد استھزا قرار گر((

رالي متھم شده بود كھ بھ خواندن مقالھاي )). دانشمندان چنین تعلیم میدادند كھ خدا باید برعكس نوشتھ شود
، ھیئتي دولتي در دوردست تشكیل جلسھ داد تا ١۵٩۴در مارس .توسط مارلو درباره الحاد گوش داده است

، كھ شامل منزل رالي نیز بود، تحقیق درباره شایعات مربوط بھ وجود جمعي مراكز ملحدین در آن حدود
تحقیقات این ھیئت ظاھرا بھ اقدامي منجر نشد، ولي ضمن محاكمھ رالي، او را بھ الحاد نیز متھم . كند

وي در مقدمھ كتاب خود موسوم بھ تاریخ جھان كوشیده است كھ عقیده خود را درباره ) ١۶٠٣(كردند 
  . وجود خدا نشان دھد

ھیچ : ((جان ریچارد گرین نوشتھ است. لیزابت را نیز وارستھ از قیود مذھبي دانستتا اندازھاي میتوان ا
الیزابت ھیچ ((بھ عقیده فرود، )). زني دیده نشده است كھ مثل او تا این اندازه فاقد احساسات مذھبي باشد
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نست، تعصبات الیزابت، كھ آیین پروتستان را مثل آیین كاتولیك بیارزش میدا... گونھ ایمان مشخصي نداشت
  )). مذھبي را با وارستگي تمام استھزا میكرد

وي با سوگندھاي وحشتآوري كھ باعث ارعاب وزیرانش میشد خدا را بھ شھادت میطلبید كھ با آالنسون 
  . ازدواج خواھد كرد، در صورتي كھ در خلوت ادعاھاي او را در مورد خواستگاري خود مسخره میكرد

مطلب بیارزشي بیش ((ھاي متخاصم عیسوي  نیا گفت كھ اختالف میان فرقھالیزابت روزي بھ سفیر اسپا
  . سفیر ھم بیدرنگ نتیجھ گرفت كھ ملكھ ملحد است)) نیست

، معتقد بود بھ اینكھ )١٧٨٩(با وجود این، الیزابت، تقریبا مانند ھمھ دولتھاي قبل از انقالب كبیر فرانسھ، 
. نوعي مذھب، نوعي منبع فوق طبیعي و مبناي اخالقي براي نظم اجتماعي و ثبات كشور الزم است

ھ در انتخاب یكي از مذاھب الیزابت تا آن ھنگام كھ موقعیت خود را مستحكم نكرده بود، بھ نظر میرسید ك
وي تشریفات آیین . تردید دارد، و اعیان كاتولیك را بھ این خیال انداخت كھ ممكن است بھ آیین آنان بگرود

و اگر آشتي با كلیسا مستلزم ; كاتولیك و اعراض كشیشان از ازدواج و مراسم قداس را دوست داشت
الیزابت آیین كاتولیك را بھ مثابھ دولتي خارجي . اطاعت او از پاپ نبود، شاید بھ این كار میپرداخت

وي . میدانست كھ ممكن بود ملت انگلستان را وادارد كھ اطاعت از پاپ را بر وفاداري بھ ملكھ ترجیح دھد
بھ آیین پروتستان مخصوص پدرش، كھ عبارت از آیین كاتولیك منھاي اطاعت از پاپ بود، پرورش یافتھ 

بھ عالوه وي امیدوار بود كھ آداب . مین مسلك را نیز در انگلستان برقرار كندبود و اصوال تصمیم داشت ھ
نماز كلیساي انگلیكان، كھ نیمھ كاتولیك بود، باعث تسكین كاتولیكھاي حومھ شھرھا بشود و نافرماني از 

دولت وي ضمنا امیدوار بود كھ با اداره امور تربیتي توسط . پاپ پروتستانھاي مقیم شھرھا را راضي كند
بتواند نسل جدید را با این وضع بزرگ كند و كشمكش مذھبي، كھ باعث كسیختگي امور میشد، بدین وسیلھ 

الیزابت ھمان شك و تردیدي را كھ از خود در مورد ازدواج نشان داد، در مورد مذھب نیز . از بین برود
الي خود را سرگرم وي دشمنان احتم. بھ منصھ ظھور رساند و آن را صرف مقاصد سیاسي خود كرد

  . میكرد و آنان را از یكدیگر جدا نگاه میداشت تا در برابر عمل انجام شدھاي قرار گیرند

مصلحان مذھبي در اروپا در . عوامل بسیاري وجود داشتند كھ او را بھ تكمیل اصالح دیني برمیانگیختند
ھاي آنھا در  ھاي خود بھ خاطر برقراري مجدد آیین پروتستان از وي سپاسگزاري میكردند، و نامھ نامھ

میكردند كھ آیین كساني كھ اموال كلیساي سابق را در تصرف داشتند دعا . روحیھ او اثر میگذاشت
  . پروتستان پایدار بماند

پروتستانھاي لندي احساسات خود . سسیل بھ الیزابت توصیھ میكرد كھ خود را رھبر اروپاي پروتستان كند
اعضاي . را با شكستن گردن مجسمھ قدیس توماس آكویناس و انداختن آن در میان خیابان نشان میدادند

اكثر پروتستان بودند و وجوھي را كھ وي ) ١۵۵٩مھ  ٨ژانویھ تا  ٢٣از (نخستین پارلمنت زمان الیزابت 
براي این منظور مالیاتي بر تمام اشخاص، . مطالبھ میكرد، بدون قید و شرط یا تاخیر، تصویب میكردند

، كتاب دعاي )١۵۵٩ژانویھ  ٢٨(بنا بر یك قانون وحدت جدید . خواه كلیسایي و خواه غیرمذھبي، بستھ شد
رنمر مورد تجدیدنظر قرار گرفت، بھ صورت قانون نیایش جمعي انگلستان در آمد، و ھر عمومي اثر ك

بھ ھمھ انگلیسیھا دستور داده شد كھ روزھاي . تشریفات قداس ملغا شد. گونھ شعایر دیگر مذھبي ممنوع شد
انون تفوق، كھ بر طبق ق. یكشنبھ در كلیساي انگلیكان حضور یابند یا یك شلینگ براي كمك بھ فقرا بپردازند

الیزابت بھ عنوان فرمانرواي مطلق در ھمھ امور مذھبي و غیرمذھبي ) آوریل ٢٩(مجددا تصویب شد، 
ھمھ روحانیان، وكالي دادگستري، معلمان، فارغالتحصیالن دانشگاه، قضات، و ھمھ . معرفي شد

. یزابت را تصدیق كنندمستخدمان كلیسا و درباریان مجبور بودند كھ سوگند بخورند و مرجعیت مذھبي ال
، كھ اعضاي آن بھ توسط ))دادگاه ھیئت عالي((ھمھ انتصابات و تصمیمات عمده كلیسا میبایستي بھ وسیلھ 

ھر گونھ دفاع از تسلط پاپ بر انگلستان در مرحلھ اول مستوجب زندان . دولت انتخاب میشدند، انجام گیرد
، ھمھ كلیساھاي انگلستان آیین پروتستان را )١۵٩٠( تا). ١۵۶٣(دایم و در مرحلھ دوم اعدام شناختھ شد 

  . پذیرفتند
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بھ عقیده او، ھر كس میتوانست طبق دلخواه خود ھر . الیزابت تظاھر میكرد كھ مخالفان را تعقیب نمیكند
تنھا چیزي كھ او میخواست . مشروط بھ آنكھ از قانون اطاعت كند. مذھبي را كھ مایل است داشتھ باشد

سسیل بھ او اطمینان میداد كھ در كشوري . مردم از آیین انگلیكان بھ خاطر وحدت ملي بودپیروي ظاھري 
این موضوع مانع از آن نبود كھ الیزابت . كھ دو مذھب وجود داشتھ باشد ھرگز امنیت برقرار نخواھد شد

ري مسالمتآمیز وي اعتراضي بھ ریاكا. از آزادي پروتستانھاي فرانسھ در كشور كاتولیكي فرانسھ دفاع نكند
نداشت، ولي بھ نظر او آزادي عقیده بھ مفھوم آزادي نطق و بیان نبود واعظاني كھ با او در مسائل مھم 

در این دوره قوانین ضد بدعت را . اختالف پیدا میكردند مجبور بھ سكوت بودند یا از كار بركنار میشدند
ھاي غیرقانوني  خالفان عسل تعمید را فرقھموحدان و م: دوباره تعریف كردند و بھ مورد اجرا گذاشتند

  . پنج تن از بدعتگزاران را در زمان سلطنت او سوزاندند و این رقم در آن عھد زیاد نبود; اعالم كردند

ھمھ آنان با تقدیر موافق بودند . مجمعي از عالمان االھي اعتقاد نامھ جدید را تعریف كردند ١۵۶٣در سال 
بھ اراده خود، قبل از آفرینش عالم، و بدون توجھ بھ شایستگي یا ناشایستگي  و اعالم داشتند كھ خداوند،

متخصصان مذكور عقیده لونر . افراد، بعضي را برگزید و رستگار كرد و بقیھ را مردود و ملعون دانست
را، كھ میگفت ھركس بر اثر اخالص و ایمان ممكن است رستگار شود، قبول كردند یعني برگزیدگان در 

اعمال حسنھ خود رستگار نشدھاند، بلكھ با ایمان بھ عنایت پروردگار و خون رستگاري بخش مسیح  نتیجھ
نھ (اما آنان آیین قرباني مقدس را طبق نظریھ كالون بھ عنوان وحدت روحي . بھ این منزلت رسیدند

شامل )) دهسي و نھ ما((از پارلمنت گذشت،  ١۵۶۶طبق قانوني كھ در . با مسیح اعالم كردند) جسماني
ھنوز ھم این مواد مبین اعتقادنامھ . الھیات جدید میبایستي مورد موافقت كلیھ روحانیان انگلستان قرار گیرد

  . رسمي انگلیكان است

آیین قداس ملغا شد، ولي پیرایشگران در نھایت . شعایر مذھبي جدید نیز نوعي سازگاري و مصالحھ بود
ر داده شد تا در موقع دعا خواندن در كلیسا جبھ كتاني سفید در وحشت مشاھده كردند كھ بھ كشیشھا دستو

مراسم تناول عشاي رباني میبایستي بھ دو . بر كنند، و بھ ھنگام اجراي آیین قرباني مقدس ردا بپوشند
یادآوري ساالنھ از قھرمانان پروتستان، بھ . صورت دریافت نان و شراب و در حال زانو زدن انجام گیرد

  . از قدیسان، مرسوم شد جاي استمداد

تشریفات تایید و ارتسام را بھ عنوان شعایر مقدس نگاه داشتند، ولي آنھا را بھ منزلھ شعایري تلقي نكردند 
. اعتراف نزد كشیش فقط ھنگام انتظار مرگ معمول شد. كھ بھ وسیلھ عیسي مسیح برقرار شده باشد

لي بھ اصطالح لباس انگلیسي پوشیدند و بھ صورت بسیاري از دعاھا شكل كاتولیكي خود را حفظ كردند، و
مدت چھارصد سال است كھ آن دعاھا و سرودھاي مذھبي . جزئي ارزنده و سازنده ادبیات آن ملت درآمدند

ھاي انگلستان الھام،  كھ بھ وسیلھ مردم و كشیشھا در كلیساھاي وسیع و با عظمت خوانده میشوند بھ خانواده
  . آرامش فكري ارزاني داشتھاندتسلي، انضباط اخالقي، و 

VI  - الیزابت و كاتولیكھا  

این عده اگر چھ ھنوز در اكثریت بودند، . اكنون نوبت كاتولیكھا بود كھ مورد زجر و تعقیب قرار گیرند
بھ دستور دولت، . اجازه نداشتند كھ مراسم مخصوص بھ خود را برپا دارند یا كتب كاتولیكي بخوانند

شش دانشجوي دانشگاه . در كلیساھا از بین بردند و محرابھا را خراب كردندتصویرھاي مذھبي را 
آكسفرد، بھ سبب آن كھ مانع برداشتن صلیب از كلیساھاي كالج خود شده بودند، در برج لندن محبوس 

 بسیاري از كاتولیكھا با تاثر خاطر بھ قوانین جدید تن در دادند، ولي عده زیادي از آنان قبول كردند. شدند
شوراي سلطنتي تخمین میزد كھ در حدود . كھ بھ جاي حضور نبافتن در كلیساي انگلیكان، جریمھ بپردازند
اسقفھاي آیین انگلیكان بھ دولت ). ١۵٨٠(پنجاه ھزار تن از این قبیل متمردان در انگلستان و وجود دارند 

میدارند و مردم بتدریج از  شكایت میكردند كھ كاتولیكھا مراسم مذھبي خود را در منازل خصوصي برپا
آداب كاتولیكھا پیروي میكنند و در بعضي از نقاط، كھ حمیت كاتولیكي شدید است، تابعیت از آیین 
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الیزابت، اسقف اعظم، پاركر، را بھ سبب عدم سختگیري در امور مذھبي . پروتستان خطرھایي دربر دارد
  . تري بھ مورد اجرا گذاشتھ شدند، و از آن بھ بعد قوانین با شدت بیش)١۵۶۵(مالمت كرد 

ھا  خانھ; كاتولیكھایي كھ در مراسم قداس نمازخانھ سفیر اسپانیا شركت كرده بودند بھ زندان افكنده شدند
بیگانگاني كھ در آنجا یافت شدند مجبور گشتند كھ معتقدات مذھبي خود را ; مورد تفتیش قرار گرفت

  ). ١۵۶٧(رندگان كتابھاي كاتولیك را مجازات كنند بھ قضات دستور داده شد كھ دا; توضیح دھند

درباره این گونھ قوانین نباید از دیدگاه اغماض و تساھل نسبي در امور مذھبي، كھ بھ وسیلھ فیلسوفان و در 
ھاي مذھبي در آن عصر مشغول  فرقھ. نتیجھ انقالبات قرون ھفدھم و ھجدھم معمول شد، داوري كرد

این موضوع با سیاست، یعني رشتھاي كھ در آن اغماض ھمیشھ محدود بوده  مبارزه با یكدیگر بودند و
ھمھ احزاب و دولتھا، در قرن شانزدھم، در این نكتھ موافق بودند كھ داشتن عقاید . است، پیوستگي داشت

كشمكش مذھبي ھنگامي صریحا جنبھ سیاسي بھ خود . مذھبي مخالف نوعي عصیان سیاسي بھ شمار میآید
) ١۵٧٠(پ پیوس پنجم، ظاھرا پس از مدتھا صبر و تحمل، بھ صدور توقیعي مبادرت جست گرفت كھ پا

كھ بدان وسیلھ نھ تنھا الیزابت را تكفیر كرد، بلكھ ھمھ اتباع او را از اطاعت وي معاف ساخت و بھ آنان 
ا، كھ در آن وقت این توقیع در فرانسھ و اسپانی. امر داد كھ اخطارھا و دستورھا و قوانین ملكھ را نپذیرند

خواستار دوستي با انگلستان بودند، بھ مرحلھ اجرا درنیامد، ولي نسخھاي از آن پنھاني بھ در خانھ اسقف 
  . مجرم را پیدا و اعدام كردند. لندن آویختھ شد

وزیران ملكھ، كھ با این اعالن جنگ مواجھ شده بودند، از پارلمنت تقاضا كردند تا قوانین ضدكاتولیكي 
در نتیجھ، قوانیني تصویب شد كھ بھ موجب آنھا نسبت دادن بدعت، شقاق، غصب، و . وضع كند شدیدي

. ظلم بھ ملكھ، یا آوردن توقیع پاپ بھ انگلستان، یا كاتولیك كردن پروتستانھا جنایتي عظیم بھ شمار میآمد
اشخاص را بھ  ماموریت یافت كھ درباره عقاید ھر شخص مظنوني تحقیق كند و)) دادگاه ھیئت عالي((

سبب جرمھا و قانونشكنیھا، و از جملھ فسق و فجور و زناكاریشان، كھ در گذشتھ بیكیفر مانده بود، بھ 
  . مجازات برساند

پادشاھان كاتولیك اروپا زیاد جرئت نداشتند كھ علیھ این اقدامات ستمكارانھ، كھ شبیھ بھ اعمال خودشان 
انگلستان بآرامي بھ وضع جدید تن در دادند، و دولت امیدوار  بسیاري از كاتولیكھاي. بود، اعتراض كنند

بھ منظور جلوگیري از . بود كھ این عادت بھ ایجاد قبول و رضا انجامد و بھ موقع خود موجب ایمان بشود
این وضع بود كھ ویلیام الن، از مھاجران انگلیسي، مدرسھ و كالجي در دوئھ واقع در متصرفات اسپانیا در 

وي مقصد خود را با . منظور تعلیم كاتولیكھاي انگلستان جھت تبلیغ در این كشور، تاسیس كردھلند، بھ 
  : شور و حرارت چنین تعریف میكرد

ھدف نخستین و اصلي ما این است كھ در ذھن كاتولیكھا تعصب و خشمي موجھ علیھ بدعتگزاران 
  . برانگیزیم

... ات كلیساي كاتولیك بھ دانشجویان انجام میدھیماین كار را در محل اقامت خود با ارائھ عظمت تشریف
ضمنا تضاد غمانگیزي را كھ در انگلستان وجود دارد، یعني پریشاني ھمھ مقدسات موجود را، بھ یاد آنھا 

  ... میآوریم

دوستان و خویشان ما، ھمھ عزیزان ما، و ھزاران نفر دیگر در شقاق و الحاد از بین میروند، زندانھا و 
بنابر این بھتر است ھر . ، نھ از مسیح و در حقیقت از پدران و مادران و خویشان ما پر شده استسیاھچالھا

  . مصیبتي را تحمل كنیم و ناظر بدبختیھایي كھ دامنگیر ملت ما شده است نباشیم

; ، یعني تا سالي كھ بھ تصرف پیروان كالون درآمد، انجام وظیفھ میكرد١۵٧٨كالج مذكور در دوئھ تا سال 
كتاب مقدس دوئھ، كھ ترجمھاي انگلیسي از وولگات ). ١۵٩٣(سپس در رنس و دوباره در دوئھ دایر شد 
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و یك سال قبل از متن كتاب مقدس شاه جیمز انتشار ) ١۵٨٢١۶١٠(التیني بود، در رنس و دوئھ تھیھ شد 
كلیسایي كرد و  نفر از فارغالتحصیالن را وارد مناصب ٢٧۵كالج فوق  ١۵٨۵و  ١۵٧۴بین سالھاي . یافت
الن بھ رم فرا خوانده شد و بھ مقام كاردینالي ارتقا یافت، ولي . نفر را براي خدمت بھ انگلستان فرستاد ٢۶٨

، صد و ھفتاد كشیش دیگر بھ انگلستان فرستاده ١۶٠٣این كار ادامھ پیدا كرد، تا قبل از مرگ الیزابت در 
  . دندنفر، نود و ھشت تن اعدام ش ۴٣٨از مجموع . شدند

رھبري مبلغان بھ عھده مردي یسوعي بھ نام رابرت پارسنز محول شد كھ شخصي بود دلیر و پرشور، و 
وي علنا اظھار میداشت كھ توقیع پاپ در خصوص . در مباحثھ دیني و نثر انگلیسي استاد بھ شمار میرفت

ز این موضوع بھ وحشت بسیاري از كاتولیكھاي انگلستان ا. خلع الیزابت قتل او را نیز موجھ میسازد
پارسنز  .بودافتادند، ولي تولومئوگالي، وزیر امور خارجھ پاپ گرگوریوس سیزدھم، با این عقیده موافق 

این نقشھ را تقبیح كرد و آن را  سفیر اسپانیا; دولتھاي كاتولیك را بھ حملھ بھ انگلستان تشویق كرد
خواند، و اورارد مركوریان، از سران فرقھ یسوعي، پارسنز را از مداخلھ در )) عصیاني جنایتكارانھ((

پارسنز، كھ ترس و اضطرابي بھ خود راه نداده بود، تصمیم گرفت شخصا بھ . امور سیاسي برحذر داشت
فسري انگلیسي درآورد و وانمود كرد كھ از خدمت در براي این منظور خود را بھ صورت ا. حملھ پردازد

راه رفتن نظامیوار و كت یراق طالیي و كاله پردارش باعث شدند كھ وي بتواند از . ھلند بازگشتھ است
این شخص بھ . و حتي راه را براي یسوعي دیگري موسوم بھ ادمند كمپین ھموار كند) ١۵٨٠(مرز بگذرد 

این دو نفر پنھاني در مركز لندن اقامت . ال پارسنز حركت كردصورت تاجري جواھرفروش بھ دنب
  . گزیدند

آنگاه بھ دیدن كاتولیكھاي محبوس رفتند و دریافتند كھ با آنان بمالیمت رفتار میشود، این دو تن، بھ منظور 
نگاه داشتن كاتولیكھا در آیین خود و منصرف كردن مرتدان اخیر، از اشخاص مذھبي و غیرمذھبي استمداد 

  . كردند

ن میزیستند از بیپروایي مبلغان بھ وحشت كشیشاني كھ وابستھ بھ صومعھاي نبودند و پنھاني در انگلستا
افتادند و بھ آنان اخطار كردند كھ عنقریب گرفتار و توقیف خواھند شد و بازداشت ایشان كار كاتولیكھا را 

ولي پارسنز و كمپین . ناگزیر از آنان خواھش كردند كھ از انگلستان خارج شوند; دشوارتر خواھد ساخت
ري بھ شھري دیگر رفتند، اجتماعات مخفي بھ وجود آوردند، بھ اعترافات حاضر بھ این كار نشدند، از شھ

مردم گوش دادند، مراسم قداس را برپا داشتند، و براي كساني كھ آنان را بھ منزلھ فرستادگان خداوند 
این دو نفر ادعا كردند كھ ظرف یك سال . میدانستند و زیرلب مطالبي زمزمھ میكردند دعاي خیر میخواندند

سپس چاپخانھاي تاسیس كردند و بھ انتشار . مت خود بیست ھزار نفر را بھ آیین كاتولیك درآوردھانداقا
در خیابانھاي لندن اوراقي بھ دست آمد كھ در آنھا نوشتھ شده بود كھ چون الیزابت . اوراق تبلیغاتي پرداختند

فرد یسوعي دیگري بھ ادنبورگ . تكفیر شده است، بنابر این دیگر ملكھ قانوني انگلستان بھ شمار نمیآید
ارل آو وستمرلند بھ . فرستاده شد تا كاتولیكھاي اسكاتلندي را از راه شمال تشویق بھ حملھ بھ انگلستان كند

دعوتي كھ از طرف واتیكان شده بود پاسخ مثبت داد و براي كمك در حملھ بھ انگلستان از راه ھلند، 
، بسیاري از كاتولیكھا تصور میكردند كھ ارتش ١۵٨١ن در تابستا; قطعھاي شمش طال با خود آورد

  . اسپانیایي آلوا بھ انگلستان حملھ خواھد كرد

دولت انگلستان، كھ بر اثر گزارشھاي جاسوسان از این توطئھ آگاه شده بود، بھ مساعي خود جھت 
ژوئیھ (گیر كردند پارسنز توانست از دریاي مانش عبور كند، ولي كمپین را دست. دستگیري یسوعیان افزود

و او را از میان روستائیان موافق و اھالي مخالف لندن عبور دادند و در برج این شھر زنداني ) ١۵٨١
ملكھ نخست از او پرسید كھ آیا او را بھ . الیزابت او را احضار كرد و كوشید كھ وي را نجات دھد. كردند

اما در مورد سوال دوم، كھ . سوال جواب مثبت داد عنوان فرمانرواي قانوني قبول دارد یا نھ كمپین بھ این
آیا پاپ میتواند قانونا او را تكفیر كند، وي پاسخ داد كھ قادر نیست درباره مسئلھاي داوري كند كھ علما 

الیزابت او را دوباره بھ زندان فرستاد و دستور داد كھ با وي بھ . برسر آن با یكدیگر اختالف دارند
كمپین پس از . ولي سسیل امر كرد كھ او را شكنجھ دھند تا نام ھمكارانش را افشا كند مھرباني رفتار كنند،
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اما وي بعد از . دو روز عذاب كشیدن سرانجام نام چند نفري را برزبان آورد، وعده بیشتري دستگیر شدند
ازه شورا، با اج. آنكھ جرئت خود را بازیافت، روحانیان پروتستان را بھ بحثي علني و عمومي دعوت كرد

مجلس بحثي در نمازخانھ زندان برپا شد كھ در آن عدھاي از درباریان، زندانیان، و جمعي از مردم 
و آن شخص یسوعي در حال ضعف، چندین ساعت، جھت دفاع از اصول آیین كاتولیك برپا ; حضور یافتند

مپین را بھ دادگاه آوردند، ھیچ یك از مدافعان موفق بھ مجاب كردن دیگري نشد، ولي ھنگامي كھ ك. ایستاد
او را نھ بھ اتھام بدعتگذاري بلكھ بھ گناه توطئھچیني جھت برانداختن دولت بھ وسیلھ حملھ از خارج و 

بھ دار  ١۵٨١او و چھارده نفر دیگر محكوم، و در اول دسامبر . ایجاد فتنھ در داخل مملكت محاكمھ كردند
  . آویختھ شدند

بودند عمل مبلغان یسوعي باعث زجر و تعقیب بیشتري توسط دولت خواھد  پیشبیني كاتولیكھایي كھ گفتھ
الیزابت از مردم خواست كھ میان او و كساني كھ علیھ تاج و تخت یا جان او توطئھ . شد درست درآمد

پارلمنت راي داد كھ پذیرفتن آیین كاتولیك بھ عنوان خیانت عظیم بھ ملكھ یا دولت تلقي . میچینند داوري كنند
مارك جریمھ بپردازد و مدت یك سال زنداني شود، و  ٢٠٠ود، ھر كشیشي كھ مراسم قداس را برپا كند ش

و . لیره محكوم شوند ٢٠كساني كھ از شركت در مراسم كلیساي انگلیكان اجتناب ورزند ماھانھ بھ پرداخت 
مھ باعث توقیف نپرداختن جری. این خود كافي بود كھ ھر كس جز كاتولیكھاي متمول را ورشكست كند

ظرف مدت كوتاھي، زندانھا چنان از كاتولیكھا پر شدند كھ دولت مجبور . شخص و مصادره اموال او میشد
اختالف از ھر سو باال گرفت و مدت كوتاھي پس از . شد از قصرھاي قدیمي بھ عنوان زندان استفاده كند

یكي از سفراي  ١۵٨٣در ژوئن . ید شدآن، بر اثر اعدام ماري استوارت و كشمكش با اسپانیا و رم، تشد
پاپ نقشھ مفصلي جھت حملھ بھ انگلستان از طریق ایرلند، فرانسھ، و اسپانیا بھ گرگوریوس سیزدھم تقدیم 

ولي جاسوسان انگلیسي از آن . پاپ موافقت خود را با این نقشھ ابراز داشت و تدارك الزم دیده شد. كرد
  . مات متقابل دست زد، و حملھ بھ تعویق افتادخبردار شدند، دولت انگلستان بھ اقدا

بھ  ١۵۵٩قرار شد ھمھ كشیشاني كھ از ژوئن . پارلمنت با تصویب قوانین سخت دیگري بھ تالفي پرداخت
بعد داراي مناصب كلیسایي شده بودند و ھنوز از پذیرفتن سوگند تفوق ملكھ در امور مذھبي امتناع 

و كساني كھ آنان را پناه دھند ; نوان توطئھگران خائن اعدام شوندمیكردند، ظرف چھل روز اخراج یا بھ ع
نفر غیرمذھبي طي  ۶٠كشیش و  ١٢٣براساس این قانون و قوانین دیگر، . ھمان سرنوشت را داشتھ باشند

بعضي از پروتستانھا علیھ . نفر دیگر در زندان مردند ٢٠٠سلطنت الیزابت اعدام شدند، و شاید در حدود 
ویلیام، نوه سسیل، بھ رم گریخت . و بعضي دیگر بھ آیین كاتولیك درآمدند; شدید اعتراض كردنداین قوانین 

  . و نسبت بھ پاپ اظھار اطاعت كرد) ١۵٨۵(

ھا  بسیاري از كاتولیكھاي انگلستان با ھر گونھ عمل شدیدي علیھ دولت مخالف بودند یكي از آن فرقھ
مصایب آنان ((فاداري خود را اعالم داشت و تقاضا كرد كھ ، و)١۵٨۵(نامھاي التماسآمیز بھ ملكھ نوشت 

اما كاردینال الن، كھ گویي میخواست بگوید كھ اقدامات انگلستان )). مورد توجھ مشفقانھ قرار گیرد
وي ملكھ را . مستوجب جنگ است، رسالھاي در تایید حملھ قریبالوقوع اسپانیا بھ انگلستان انتشار داد

و )) از زني فاحشھ و رسوا، كھ مرتكب زناي با محارم شده، زاده شده است((كھ  دانست)) حرامزادھاي((
درنتیجھ داشتن شھوات ناگفتني و باور نكردني، بدن خود را در اختیار لستر و ((ادعا كرد كھ الیزابت 

تكفیر بدعتگذار فاسد، ملعون، و ((، او تقاضا كرد كھ كاتولیكھاي انگلستان علیھ این ))دیگران نھاده است
اقدام كند، )) مظھر گناه و پلیدي در این عصر((قیام كنند، و وعده میداد كھ اگر كسي در خلع این )) شده

كاتولیكھاي انگلستان دعوت او را مانند قیام پروتستانھا علیھ جھازات . ھمھ گناھانش آمرزیده خواھد شد
  . شكستناپذیر اسپانیا دلیرانھ اجابت كردند

، ١۶٠٣و  ١۵٨٨بین سالھاي . جر و تعقیب كاتولیكھا بھ صورت ادامھ جنگ درآمدپس از آن پیروزي، ز
طناب دار بسیاري از آنھا را بریدند، شكم آنان را ; شصت و یك كشیش و چھل و نھ غیرمذھبي اعدام شدند

ز سیزده تن ا. دریدند، و اندامھایشان را، در حالي كھ ھنوز رمقي در تنشان باقي بود، از تن قطع كردند
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كشیشان، در نامھاي خطاب بھ ملكھ، در سال وفات او از وي استدعا كردند كھ بھ آنان اجازه دھد در 
  . انگلستان باقي بمانند

این عده ھر گونھ حملھاي را علیھ حق او بھ سلطنت رد كردند، و پاپ را قادر بھ خلع وي از این مقام 
این نامھ فقط چند روزي . پ در راس كلیسا بپذیرندندانستند، ولي وجدانا نمیتوانستند ھیچ كسي را جز پا

پیش از وفات ملكھ بھ دستش رسید، و معلوم نیست كھ نتیجھاي از آن حاصل شد یا نھ، اما سھوا اصولي را 
الیزابت با پیروزي در بزرگترین نبرد سلطنتي، كھ . بنیاد نھاد كھ دو قرن بعد طبق آن مسئلھ مذھب حل شد

  . پیروزي نداشت، چشم از جھان فرو بست لكھاي سیاھتر از ھمین

VII -الیزابت و پیرایشگران   

این اشخاص كساني . الیزابت نتوانست علیھ دشمني ظاھرا ضعیفتر، یعني مشتي پیرایشگر، كاري انجام دھد
عدھاي از آنان بھ عنوان طرفداران ماري استوارت ; بودند كھ تحت تاثیر تعلیمات كالون قرار گرفتھ بودند

ون در ژنو ترجمھ و تفسیر شده بود بسیاري از آنھا انجیلي را كھ بھ توسط پیروان كال; بھ ژنو گریختھ بودند
گروھي نیز شاید تحت ; بعضي از آنان انتقادات شدید جان ناكس را خوانده یا شنیده بودند; خوانده بودند
این عده، كھ انجیل را راھنماي خطاناپذیر . یعني اللردھاي پیرو ویكلیف بودند)) كشیشان فقیر((تاثیر افكار 

این كتاب مطالبي درباره اختیارات اسقفھا و لباسھاي كشیشھا، كھ توسط خود میدانستند، میگفتند كھ در 
برعكس، مطالبي در آن میدیدند كھ ; الیزابت از آیین كاتولیك بھ كلیساي انگلیكان انتقال یافتھ، وجود ندارد

ظ بھ گذشتھ از این، الیزابت را فقط از آن لحا. طبق آن كشیشان نمیبایستي پادشاھي جز مسیح داشتھ باشند
عنوان رئیس كلیساي انگلیكان میشناختند كھ وي مخالف پاپ بود، بلكھ در دل خود ھر گونھ دخالت دولت 

. را در امر مذھب رد میكردند و امیدوار بودند كھ بتوانند امور دولتي را تحت تسلط مذھب خود درآورند
مایل بودند كھ آیین پروتستان زیرا . ، این عده، از راه طنز، پیرایشگران نامیده شدند١۵۶۴در اواخر 

گذشتھ از این، اصول تقدیر، . انگلستان را از ھر گونھ عبادتي كھ در انجیل وجود نداشتھ باشد بپیرایند
برگزیدگي، و محكومیت ازلي را كامال قبول داشتند و احساس میكردند كھ انسان فقط با تابعیت كامل میتواند 

اب مقدس را در روزھاي یكشنبھ با احترام و عالقھ در منزل خود آنان ضمن آنكھ كت. از جھنم نجات یابد
میخواندند، چھره عیسي در برابر زمینھ عھد قدیم كھ در آن وجود یھوه حسود و انتقامگیر احساس میشد 

  . تقریبا ناپدید میگشت

ت در كھ تامس كارترایت، استاد الھیا) ١۵۶٩(پیرایشگران ھنگامي علیھ الیزابت دست بھ حملھ زدند 
دانشگاه كمبریج، در نطقھاي خود بھ تضاد میان تشكیالت اولیھ كلیسا كھ توسط بزرگان اداره میشد و 

بسیاري از اعضاي آن دانشگاه عقیده . تشكیالت كلیساي انگلیكان كھ تحت نظر اسقفھا بود، اشاره كرد
زد ملكھ سعایت كرد و موفق شد كارترایت را تایید كردند، ولي جان ھویتگیفت، رئیس ترینیتي كالج، از او ن

كارترایت بھ ژنو مھاجرت كرد و در آنجا، تحت نظر ). ١۵٧٠(كھ وي را از ھیئت معلمان طرد كند 
  . تئودور دو بز، بھ اصول حكومت روحانیان طبق آیین كالون ایماني راسخ یافت

پیرایشگران را درباره پس از بازگشت بھ انگلستان، بھ اتفاق والتر تراورس و دیگران، اصول و عقاید 
  . كلیسا اعالم داشت

بھ عقیده آنان، عیسي مقرر كرده بود كھ بزرگان غیرروحاني كھ بھ وسیلھ بخشھا، ایالتھا، و دولتھا انتخاب 
انجمنھایي كھ بدین وسیلھ تشكیل میشوند باید اصول مربوط . میشوند، باید قدرت را در كلیسا بھ دست گیرند

  . الق را طبق كتاب مقدس تنظیم كنندبھ ایمان و مراسم و اخ

در واندزورث بود و در نواحي  ١۵٧٢نخستین بخش انگلیسي كھ بر طبق این اصول اداره شد در سال 
تا این ھنگام اكثر پروتستانھاي لندن و بیشتر . تشكیل شد)) شوراي بزرگان كلیسا((شرقي و مركزي نیز 
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ان لندن، در نتیجھ تلقینات شدید فراریان كالوني از صنعتگر. اعضاي مجلس عوام از پیرایشگران بودند
پیشھوران لندن آیین . فرانسھ و ھلند، حمالت پیرایشگران را علیھ اسقفھا و مراسم مذھبي تمجید میكردند

پیرایشگري را بھ منزلھ سنگر مذھب پروتستان علیھ مذھب كاتولیك میدانستند، زیرا كاتولیكھا از دیرباز 
كالون اگر چھ نسبت بھ آنان قدري سختگیر بود، . و طبقات متوسط نظر خوشي نداشتندنسبت بھ رباخواري 

حتي مقربان ملكھ در آیین پیرایشگري فوایدي . با رباخواري و كوشش و صرفھجویي موافقت داشت
سسیل، لستر، والسینگم، و نالیس امیدوار بودند كھ در صورت جلوس ماري استوارت بر تخت ; میدیدند

  . گلستان، الاقل بھ جاي آیین پروتستان از آیین پیرایشگري پیروي كنندسلطنت ان

اما الیزابت احساس میكرد كھ نھضت پیرایشگري مانع از اقدامي است كھ وي بدان وسیلھ درنظر داشت از 
مرام كالون را بھ منزلھ مسلك جان ناكس میدانست، و ھرگز او را بھ سبب ; اختالفات مذھبي بكاھد

ملكھ ھمچنین تعصب پیرایشگران را بیش از تعصب كاتولیكھا . سلطنت زنان نبخشیده بودطعنھاش بھ 
الیزابت ھنوز تا حدي بھ صلیب و سایر اشكال و عالمتھاي مذھبي عالقھ داشت، و ھنگامي . تمسخر میكرد

بتداي ھاي رنگي را در ا ھا و شیشھ كھ عدھاي تمثال شكن، بر اثر خشم و غضب، تابلوھاي نقاشي و مجسمھ
سلطنت او در ھم شكستند، وي بھ قربانیان این حادثھ خسارت پرداخت و تكرار چنان عملي را در آینده منع 

الیزابت خود را سختگیر و مشكلپسند نمیدانست، ولي از اینكھ بعضي از پیرایشگران كتاب دعاي . كرد
)) خندق كوچك متعفن((عالي را عمومي را منتخبي از آن توده كود پاپ یعني كتاب قداس، و دادگاه ھیئت 

وي انتخاب كشیشھا را بھ وسیلھ شوراھاي كلیسا و سینودھا، بدون دخالت دولت، . مینامیدند، عصباني بود
معتقد بود كھ فقط قدرت سلطنت است كھ میتواند . نوعي تھدید جمھوریخواھانھ علیھ سلطنت میشمرد
و حق راي عمومي مذھب كاتولیك را دوباره برقرار  انگلستان را وادار بھ پیروي از آیین پروتستان كند

  . سازد

پاركر، اسقف اعظم، از انتشارات آنان جلوگیري . الیزابت اسقفھا را تشویق میكرد كھ مفسدان را آزار دھند
كشیشھاي پیرایشگر . میكرد، صدایشان را در كلیساھا خاموش میساخت، و مانع از انعقاد مجالس آنھا میشد

الیزابت . تشكیل داده بودند كھ مطالب كتاب مقدس را در حضور مردم مورد بحث قرار دھند ھایي را گروه
جانشین او، بھ نام ادمند . و او نیز چنین كرد; خاتمھ دھد)) ھا موعظھ((پاركر را مامور ساخت كھ بھ این 

و ھنگامي كھ آن ; الیزابت او را از كار بركنار ساخت. گریسندال، كوشید كھ از پیرایشگران حمایت كند
، ملكھ جان ھویتگیفت، یعني كشیش جدید نمازخانھ خود، را بھ سمت اسقف )١۵٨٣(شخص درگذشت 

وي از ھمھ كشیشان . اعظم كنتربري رسانید و او نیز ھم خود را وقف خاموش كردن پیرایشگران كرد
سپس ھمھ مخالفان . بپذیرند خواست كھ سي و نھ ماده قانون، كتاب دعا و قانون تفوق ملكھ را با اداي سوگند

را بھ دادگاه ھیئت عالي فراخواند و درباره رفتار و عقیده آنھا چنان با كنجكاوي بھ تحقیق پرداخت كھ 
  . سسیل روش او را با تفتیش افكار در اسپانیا برابر دانست

ن جدا شدند و گروه مصممي از آنان علنا از كلیساي انگلیكا. آتش انقالب پیرایشگران بیشتر باال گرفت
مجامع مستقلي را تشكیل دادند كھ كشیشھاي خود را راسا انتخاب میكردند و تسلط ھیچ اسقفي را قبول 

، ))استقاللیان((رابرت براون، از شاگردان و بعدا از دشمنان كارترایت و سخنگوي عمده این . نداشتند
بھ ھلند رفت و در آنجا دو  ١۵٨١سال  ، در))نظام آزادي كلیساھاي محلي((، یا طرفداران ))انفصالیون((

وي عقیده داشت كھ اعضاي . رسالھ در ایجاب حكومتي دموكراتیك براي عیسویان بھ رشتھ تحریر درآورد
ھر فرقھ عیسوي باید حق داشتھ باشند كھ بھ منظور عبادت دور یكدیگر گرد آیند، معتقدات خود را براساس 

رگزینند، امور مذھبي خود را بدون دخالت خارجي برگذار كنند، كتاب مقدس تنظیم كند، رھبران خود را ب
دو تن از پیروان براون در انگلستان . ھیچ قانوني جز كتاب مقدس و ھیچ قدرتي جز مسیح را نپذیرند

  ). ١۵٨٣(دستگیر و بھ اتھام انتقاد از مرجعیت مذھبي ملكھ محاكمھ و اعدام شدند 

ایشگران با بیان رساي خود بھ ھر داوطلب وكالتي كھ با آنھا نظر ، پیر١۵٨۶در مبارزات انتخاباتي سال 
طرفدار پیروي ((نامیدند و دیگري را )) قمارباز و میگسار((یكي از آنان را . خوشي نداشت حملھ میكردند

بندرت بھ كلیسا میرود و اوقات خود را با زنان روسپي ((خواندند، و گفتند كھ این شخص )) از پاپ
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ھنگامي كھ پارلمنت منعقد شد، جان پنري درخواستي . آن زمان دوره سخنرانیھاي مردانھ بود)). میگذراند
بھ دستور . جھت اصالح كلیسا تقدیم داشت، و اسقفھا را مسئول بدرفتاري كشیشھا و بیدیني مردم دانست

بھ منظور  انتوني كوپ الیحھاي. ھویتگیفت وي را دستگیر كردند، ولي پس از مدت كوتاھي آزادش ساختند
اما . خاتمھ دادن بھ حكومت اسقفھا و اداره عیسویان انگلستان براساس معتقدات فرقھ پرسبیتري تقدیم كرد

پیتر ونتورث در مورد دفاع از آزادي . الیزابت بھ پارلمنت دستور داد كھ این الیحھ مورد شور قرار نگیرد
كردند، ولي الیزابت ھر پنج نفر را بھ برج لندن پارلمنت بھ پا خاست و چھار نماینده دیگر از او طرفداري 

  . فرستاد

پنري و سایر پیرایشگران، كھ از پارلمنت مایوس شده بودند، بھ مطبوعات توسل جستند، و با وجود 
ھایي را كھ پنھاني بھ چاپ رسانده بودند  سانسور شدید انتشارات بھ وسیلھ ھویتگیفت، جزوه

رسیده )) آقاي مارتین مارپرلیت((ھا، كھ بھ امضاي  در این جزوه. دمیان مردم منتشر كردن) ١۵٨٨١۵٨٩(
ھمھ )) دادگاه ھیئت عالي((ھویتگیفت و . بود، قدرت و اخالق اسقفھا مورد طنز و استھزا قرار گرفتھ بود

ولي چاپ . ھا بھ كار انداختند دستگاه جاسوسي خود را جھت یافتن نویسندگان و چاپ كنندگان آن جزوه
بدیشان  ١۵٨٩از شھري بھ شھر دیگر میرفتند، و كساني كھ با آنان نظر موافق داشتند تا آوریل كنندگان 

استخدام )) مارتین((نویسندگان حرفھاي مانند جان لیلي و تامس نش بھ منظور پاسخ دادن بھ . كمك كردند
اگویي بھ پایان رسید، سرانجام، پس از آنكھ دوره فحش و ناسز. شدند و با او در فحاشي بھ رقابت پرداختند

  . مناقشھ كمتر شد و افراد اعتدالي از آلوده شدن عیسویت بھ توھین و ناسزاگویي اظھار تاسف كردند

ھا خشمگین شده بود، بھ ھویتگیفت آزادي كامل داد تا جلو پیرایشگران را  الیزابت كھ از انتشار این جزوه
  . بگیرد

  . و عده زیادي دستگیر شدند، و گروھي بھ مجازات رسیدند; چاپ كنندگان آثار مارپرلیت را پیدا كردند

دو رھبر براونیستھا، بھ نامھاي جان گرینوود و . كارترایت محكوم بھ اعدام شد، ولي ملكھ او را بخشید
پارلمنت . بھ دار آویختھ شدند و پس از او جان پنري بھ آن سرنوشت گرفتار آمد ١۵٩٢ھنري بروو، در 

داشت كھ اگر كسي مرجعیت ملكھ را در امور مذھبي مورد تردید قرار دھد، یا مقرر  ١۵٩٣در سال 
بھ بھانھ انجام دادن ھر گونھ امر مذھبي، ((مصرا از شركت در مراسم كلیساي انگلیكان احتراز جوید، یا 

گلستان ، باید زنداني و از ان))در انجمن پنھاني مخالفان آیین انگلیكان یا در مراسم و تظاھراتي شركت كند
اخراج شود و ھیچ وقت بھ انگلستان باز نگردد، وگرنھ كشتھ خواھد شد، مگر اینكھ تعھد كند كھ در آینده 

در این ھنگام، و در اثناي اضطراب و خشم، كشیش فروتني مناقشھ را در . پیرو آیین مذكور خواھد شد
این شخص، كھ ریچارد ھوكر . ختقالبي از تركیب فلسفھ و دین ریخت و با نثري شیوا در آن بھ بحث پردا

دیگري والتر ; نام داشت، یكي از دو كشیشي بود كھ مامور اجراي مراسم مذھبي در برج لندن شده بودند
ھوكر در موعظھ بامدادي طرز حكومت كلیسایي الیزابت را شرح میداد، . تراورس، دوست كارترایت بود

ھاي خود را بھ  ھر یك از آنان موعظھ. اد میكردتراورس در ساعات بعد از ظھر از آن نوع حكومت انتق
ھوكر از آنجا كھ ھم با ادبیات سر و كار داشت و ھم بھ الھیات راغب بود، از . صورت كتابي درآورد

این بود كھ در بوسكومب در ویلشتر . ھا برود اسقف خود اجازه خواست كھ بھ خانھ آرامي در یكي از دھكده
رگ خود را تحت عنوان در قوانین دولت كلیسایي بھ رشتھ تحریر درآورد توانست چھار كتاب اول اثر بز

 ١۶٠٠و سھ سال بعد، در بیشاپسبورن كتاب پنجم خود را بھ چاپخانھ فرستاد و ھمانجا در سال ) ١۵٩۴(
  . در سن چھل و ھفت سالگي درگذشت

كاردینال . تعجب انگلیسھا شدقوانین او، كھ داراي دالیل متقن و تقریبا بھ سبك التیني مطنطن بود، باعث 
پاپ كلمنس ھشتم علمي بودن و . الن آن را بھترین كتابي دانست كھ تا آن وقت در انگلستان انتشار یافتھ بود

پیرایشگران . ملكھ الیزابت آن را توجیھ عظیمي از حكومت مذھبي خود دانست. فصاحت آن را تمجید كرد
ل بعد آن را بھ منزلھ كوششي عالي جھت ھماھنگ كردن مذھب و در نتیجھ لحن آرام آن تسكین یافتند، و نس

و حتي ; ھوكر معاصران خود را با این نكتھ كھ حتي پاپ میتواند رستگار شود متعجب كرد. خرد تلقي كرد
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اطمینان ما درباره اعتقاد ما بھ كلمھ خداوند ((متخصصان الھیات را با این حرف بھ تعجب واداشت كھ 
ھوكر . قوه استدالل بشر نیز ھدیھ و الھامي خدایي است)). خود درك میكنیم محقق نیست مانند آنچھ با حس

فرضیھ خود را درباره قانون متكي بر ھمان فلسفھاي میدانست كھ بھ وسیلھ قدیس توماس آكویناس اعالم 
ع نظم وي پس از ارائھ مناف. شده بود، و قوانین او بر قرارداد اجتماعي ھابز و الك سبقت جستھ بود

اجتماعي و احتیاج بھ آن، عقیده داشت كھ شركت اختیاري در یك جامعھ متضمن اطاعت از قوانین آن نیز 
پادشاه یا پارلمنت فقط بھ عنوان نماینده اختیار وضع قانون : ولي منبع نھایي قوانین خود جامعھ است. ھست
اعطاي امتیازي از طرف او كھ مغایر . قانون است كھ پادشاه را بھ وجود میآورد: ((ھمچنین میگفت. دارند

براي آنكھ ھر دو طرف راضي باشند، موافقت كساني كھ از دولت اطاعت . ... با قانون باشد باطل است
)). قانوني كھ در نتیجھ موافقت مردم بھ وجود نیامده باشد، قانون محسوب نمیشود. ... میكنند الزم است

  : میتوانست از آن استفاده كند ھوكر مطلبي ذكر كرده است كھ چارلز اول

پارلمنت انگلستان، بھ انضمام مجمع كلیسایي مربوط بھ آن، دستگاھي است كھ موجودیت ھر حكومتي در 
حتي بھ منزلھ بدن مملكت است، و شامل پادشاه و ھمھ كساني است كھ از او ; این كشور بدان وابستھ است

در این پارلمنت . رف كساني كھ بدیشان اختیار دادھاندزیرا ھمھ آنان یا شخصا یا از ط. اطاعت میكنند
  . حضور دارند

بھ عقیده ھوكر، مذھب جز جدا نشدني كشور است، زیرا نظم اجتماعي مادي مربوط بھ نظم اخالقي است، 
بنابر این، ھر دولتي باید زمینھ تعلیمات مذھبي را براي مردم . و بدون تلقین و كمك مذھب پایدار نمیماند

كلیساي انگلیكان ممكن است ناقص باشد، ولي ھمھ موسساتي كھ بھ وسیلھ بشر تشكیل یافتھ و . آورد فراھم
كسي كھ میكوشد مردم را متقاعد كند بھ اینكھ : ((ھمچنین نوشتھ بود. منحل شدھاند ھمین حال را دارند

فت، زیرا مردم از وضع آنان بھتر از آنچھ ھست باید باشد، ھرگز شنوندگان دقیق و موافقي نخواھد یا
نقایص متعددي كھ در ھر نوع حكومت وجود دارد آگاھند، ولي معموال نمیتوانند بھ موانع و مشكالت 

  )). پنھاني كھ در امور عمومي بیشمار و اجتنابناپذیر است، پي ببرند

عصر  منطق ھوكر چون مبني بر دور تسلسل بود، اقناع كننده نبود، فضل استادانھ او بھ درد مسائل آن
. نمیخورد و عقل وي، بھ علت عالقھ شدید او بھ نظم، قادر بھ درك اشتیاق مردم جھت آزادي نبود

بسیاري از آنان كھ مجبور شده بودند . پیرایشگران اگر چھ فصاحت او را قبول داشتند، بھ راه خود میرفتند
نھاي قاره اروپا بھ انگلستان از مملكت و مذھب یكي را انتخاب كنند، جالي وطن كردند و مھاجرت پروتستا

ھلند آنان را با آغوش باز پذیرفت و اجتماعات انگلیسي در میدلبورگ، لیدن و آمستردام تشكیل . معكوس شد
در این شھرھا تبعیدشدگان و اعقابشان زحمت كشیدند، درس دادند، موعظھ كردند، كتاب نوشتند و . یافت

  . با شوقي آرام فراھم ساختند زمینھ پیروزي خود را در انگلستان و امریكا

VIII -الیزابت و ایرلند  

بھ تصرف درآورد، و بھ بھانھ آنكھ این سرزمین  ١١٧١و  ١١۶٩حكومت انگلستان ایرلند را بین سالھاي 
آن را تحت تسلط خود . ممكن است از طرف فرانسھ یا اسپانیا بھ عنوان پایگاھي علیھ انگلستان قرار گیرد

  . نگاه داشت

; در زمان جلوس الیزابت، انگلیسیھا فقط بر ساحل شرقي و بر جنوب و اطراف دوبلن فرمانروایي میكردند
كشمكش دایمي . و بقیھ آن جزیره توسط روساي قبایل، كھ اسما از انگلیسیھا اطاعت میكردند، اداره میشد

و آشوب در آن سرزمین برپا  ایرلندیھا با انگلیسیھا امور ایرلند را كھ طبق رسم قبیلھاي كھ ھرج و مرج
قسمت بیشتر ایرلند . كرده و ضمنا شاعران، دانشمندان، و قدیساني پرورش داده بود اداره میشد، بر ھم زد

بھ صورت جنگل و باتالق درآمده، حمل و نقل و ارتباطات بسیار آشفتھ و پرخطر بود و ھشتصد ھزار 
انگلیسیھاي مقیم ایرلند . مي شبیھ بھ توحش میزیستندبومي كھ از نژاد سلت بودند در فقر و فاقھ و بینظ
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تقریبا مانند خود ایرلندیھا فقیر بودند، و كار الیزابت را بر اثر فسق و فجور، اختالس و جنابت دشوارتر 
دارایي دولت انگلستان را غارت . اینان با ھمان دقتي كھ اموال كشاورزان ایرلندي را میربودند; میكردند
; لطنت الیزابت، انگلیسیھاي مقیم ایرلند مالكان و مستاجران ایرلندي را از ملك آنھا میراندندطي س. میكردند

اینان نیز با جرح و قتل از خود واكنش نشان میدادند، و زندگي براي غالب و مغلوب بھ صورت 
 سسیل شخصا میگفت صورتي كھ ھلندیھا در شورش علیھ ظلم و ستم. زورآزمایي و تنفر درآمده بود

  )). اسپانیاییھا بھ ھمان اندازه محق نیستند

سیاست الیزابت در مورد ایرلند مبتني بر این عقیده بود كھ ایرلند كاتولیك خطري براي انگلستان و 
بھ ھمین مناسبت، فرمان داد كھ آیین پروتستان در سراسر آن جزیره بزور اشاعھ . پروتستان خواھد بود

. ھا بستھ، و عبادت در خارج از منطقھ انگلیسیھا متوقف شد وع، صومعھبرپاداشتن مراسم قداس ممن. یابد
اخالق، كھ . كشیشھا خود را پنھان كردند و در خفا براي عده معدودي مراسم آیینھاي مقدس را بھ جا آوردند

فاقد مذھب و آرامش شده بود، تقریبا از آن میان رخت بربست، قتل، دزدي، زنا و ھتك ناموس شیوع یافت، 
رھبران ایرلندي از پاپھا و فیلیپ . مردھا بدون بخل یا تردید زنان خود را با یكدیگر معاوضھ میكردند و

فیلیپ میترسید كھ بھ ایرلند حملھ كند،زیر بیم داشت كھ انگلیسیھا بھ ھلند حملھ برند و . دوم استمداد جستند
ندگان ایرلندي در اسپانیا تاسیس بھ مردم یاغي آن سرزمین كمك كنند، ولي مراكز و مدارسي جھت پناھ

بھ ایرلند فرستاد، ولف با  ١۵۶٠پاپ پیوس چھارم یك ایرلندي یسوعي بھ نام دیوید ولف را در . كرد
شجاعت و اخالصي كھ خاص فرقھ او بود عدھاي را در خفا تربیت كرد، یسوعیھاي دیگر را با لباس مبدل 

روساي قبایل دلگرم شدند و یكي . ھا را دوباره برقرار ساختبھ ایرلند فرستاد، و ایمان و امیدواري كاتولیك
  . پس از دیگري علیھ تسلط انگلیسیھا سر بھ شورش برداشتند

وي مردي بود كھ ایرلندیھا حاضر بودند بھ خاطر او بجنگند . مقتدرترین آنان شین او، نیل، اھل تیرون بود
خود با برادرش، كھ میخواست خود را بھ این لقب شین براي حفظ لقب . ھا ذكر كنند و نامش را در افسانھ

ھمھ مساعي انگلیسیھا را بھ منظور . احكام را نادیده گرفت و كلیسا را تزیین كرد. ملقب كند، دلیرانھ جنگید
دستگیري خود عقیم نھاد، جان خود را با مسافرت بھ لندن و بھ دست آوردن اتحاد و كمك الیزابت بھ خطر 

شین با قبیلھ رقیب خود او، دانل . انھ بازگشت و در آلستر و تیرون بھ حكومت پرداختانداخت، و پیروزمند
شكست خورد و ھنگامي كھ بھ مكدانلھا، یعني مھاجران اسكاتلندي كھ  ١۵۶٧سرانجام در . بسختي جنگید

  . وي سابقا بھ محل اقامت آنھا در انتریم حملھ كرده بود پناه برد، در آنجا بھ قتل رسید

سر . ھاي انگلیسي بود ایرلند پس از مرگ او عبارت از یك سلسلھ شورش، قتل، و آمدن نایبالسلطنھ تاریخ
وي در شكست اونیل . ھنري سیدني، پدر سرفیلیپ، مدت نھ سال در آن كار دشوار انجام وظیفھ كرد

ف سرانجام، بھ سبب مخارج گزا. ھمكاري كرد، و روري اومور را چندان تعقیب كرد تا كشتھ شد
والتر دورو، نخستین ارل آو اسكس، نام خود را با قتل عامي كھ در . پیروزیھایش بھ انگلستان فراخوانده شد

مكدانلھاي شورشي زنان و كودكان و . جزیره رائلین در نزدیكي ساحل انتریم مرتكب شده مشھور ساخت
قوایي براي تسخیر آن جزیره اسكس . پیران و بیماران خود را جھت محفوظ ماندن بھ آنجا فرستاده بودند

پادگان آنجا بھ شرط آنكھ بھ آنان اجازه حركت بھ اسكاتلند داده شود حاضر شد، تسلیم شود، با . اعزام داشت
این پیشنھاد موافقت نشد، و آنان نیز بدون قید و شرط تسلیم شدند، سپس متجاوز از ششصد تن از زنان و 

  ). ١۵٧۵(دم شمشیر گذشتند كودكان و بیماران و پیران آن قبیلھ از 

جیمز فیتسموریس . بزرگترین شورش در زمان الیزابت بھ وسیلھ قبیلھ جرالدین در مانستر برپا شد
فیتزجرالد، پس از بارھا اسارت ایتالیاییھا، پرتغالیھا، ھلندیھا، و مھاجران انگلستان كاتولیك فراھم آورد، و 

پسر عم او، . اتفاقا در جنگي با قبیلھ دیگر بھ قتل رسید ، ولي)١۵٧٩(آنھا را در ساحل كري پیاده كرد 
ولي باتلر، قبیلھ مجاور، بھ رھبري ارل آو . جرالد فیتز جرالد، پانزدھمین ارل دزمند، شورش را ادامھ داد

كاتولیكھاي منطقھ انگلیسیھا در ایرلند سپاھي فراھم . اورمند، كھ پروتستان بود، از انگلستان طرفداري كرد
گري پس از دریافت قواي ). ١۵٨٠(د و سپاھیان آرثر، لردگري نایبالسلطنھ جدید، را شكست دادند آوردن

. امدادي، نیروي عمده دزمند را از طریق دریا و خشكي در دماغھ بزرگي در خلیج سمرویك محاصره كرد
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تسلیم شدند، و ششصد تن از بازماندگان شورشیان، كھ در برابر توپخانھ گري كاري نمیتوانستند بكنند، 
تقاضاي عفو كردند، ولي ھمھ آنان از زن و مرد، بھ استثناي افسراني كھ قول پرداخت فدیھ قابل 

جنگ انگلیسیھا علیھ ایرلندیھا، و مبارزات قبایل ایرلندي علیھ یكدیگر، بھ . مالحظھاي دادند، بھ قتل رسیدند
صداي ماده گاو، یا كشاورزي در آن سال (( اندازھاي مانستر را ویران كرد كھ، بھ قول مورخي ایرلندي،

در ظرف شش ماه، عالوه بر كساني كھ : ((یك انگلیسي چنین نوشت)). از دینگل تا صخره كاشل شنیده نشد
زیرا بھ قول یكي از )). اعدام یا كشتھ شدند، سي ھزار نفر در مانستر بر اثر قحطي در گذشتند

مانستر، )). لندي در آن ایالت ھمچون كشتن سگي دیوانھ بودكشتن یك ایر((تاریخنویسان بزرگ انگلیسي، 
یكي از ). ١۵٨۶(كھ تقریبا از ایرلندي خالي شده بود، بھ صورت كشتزار میان مھاجران انگلیسي تقسیم شد 

  . را نوشت)) ملكھ پریان((آنان ادمند سپنسر بود كھ كتاب 

ھیو او دانل، لرد آو تیركانل، با ھیو . اشتندسر بھ شورش برد ١۵٩٣ایرلندیھاي از جان گذشتھ دوباره در 
اسپانیا، كھ در این ھنگام با انگلستان علنا در جنگ بود، بھ آنان . او، نیل دومین ارل آو تیرون، ھمدست شد

در فاصلھ تعویض دو نایبالسلطنھ، او، نیل یك لشكر انگلیسي را در آرما شكست داد و . قول كمك داد
ھاي مھم انگلستان در شمال بود، گرفت و قوایي براي تجدید شورش در مانستر  بلكواتر را، كھ از قلعھ

امید و نشاط سراسر . ساكنان انگلیسي آن رو بھ گریز نھادند و كشتزارھاي خود را ترك كردند. فرستاد
  . ایرلند را فرا گرفت، و حتي انگلیسیھا انتظار داشتند كھ دوبلن سقوط كند

بت جوان سادھاي بھ نام رابرت دورو، دومین ارل اسكس، را بھ عنوان نماینده در این بحران بود كھ الیزا
ملكھ ھفده ھزار و پانصد سرباز در اختیار او قرار داد، و این بزرگترین ). ١۵٩٩(خود بھ ایرلند فرستاد 

یل در الیزابت بھ وي دستور داد كھ بھ او، ن. لشكري بود كھ انگلستان تا آن وقت بھ ایرلند فرستاده بود
دورو پس از ورود . تیرون حملھ كند و بدون اطالع و موافقت او عھدنامھاي نبندد، و بیاجازه او باز نگردد

لشگریانش گرفتار . بھ دوبلن، ظرف فصل بھار تعلل كرد و با دشمن فقط دو سھ بار بھ زد و خورد پرداخت
او،نیل عھدنامھ متاركھ بست، و در  وي بیاجازه ملكھ با. انواع بیماري شدند و بسیاري از آنان مردند

چارلز بلنت، ملقب بھ لرد ماونتجوي، . براي بیان علت شكست خود بھ انگلستان بازگشت ١۵٩٩سپتامبر 
با شجاعت و كارداني خود جلو او،نیل حیلھباز و او،دانل بیباك را گرفت، و ناوگاني را كھ با قوا و اسلحھ 

پاپ كلمنس ھشتم نیز بھ ھمھ كساني كھ حاضر بھ دفاع از . شكست داداسپانیا در كینسیل لنگر انداختھ بود 
توضیح آنكھ ماوتتجوي . ایرلند و مذھب كاتولیك شده بودند قول داده بود كھ گناھانشان آمرزیده خواھد شد

براي مقابلھ با اسپانیاییھا كھ او،نیل تسلیم شد، طغیان فرو نشست، و صلح ناپایداري در نتیجھ عفو عمومي 
  . ضمن این جریانات، الیزابت در گذشتھ بود) ١۶٠٣(رقرار گشت ب

وي در تخمین دشواري غلبھ بر مردمي كھ عشق بھ . اقدامات الیزابت در ایرلند از عظمت او كاستھ است
الیزابت نمایندگان خود . میھن و مذھب تنھا عامل پیوند دھنده آنان بھ زندگي و شایستگي بود دچار اشتباه شد

ت توفیق نیافتن آنان مالمت كرد، و حال آنكھ این امر تا حدي مربوط بھ خست و امساك خود او را بھ عل
بود، این اشخاص قادر بھ پرداخت مواجب سربازان نبودند و غارت كردن اموال ایرلندیھا را بر مبارزه با 

كي از آن دو سیاست وي در انتخاب متاركھ جنگ یا ایجاد وحشت مردد بود، و ھرگز ی. آنان ترجیح میدادند
این ملكھ اگر چھ ترینیتي كالج و دانشگاه دوبلن را تاسیس كرد . را بھ طور صریح در پیش نگرفت

لیره و  ٠٠٠,٠٠٠,١٠پس از صرف . ، مردم ایرلند را مانند سابق در حال بیسوادي باقي گذاشت)١۵٩١(
ه بود و باالتر از ھمھ، حس تنفري انعقاد عھدنامھ صلح، نیمي از آن جزیره زیبا بھ صورت ویرانھ درآمد

  . ناگفتني برجاي ماند كھ در روزگار بعد منجر بھ قتل و غارت شد

IX -  الیزابت و اسپانیا  

وي فیلیپ را امیدوار كرد كھ یا با او یا با فرزندش ازدواج . مھمترین اقدام الیزابت رفتار او با اسپانیا بود
فیلیپ، بھ امید غالب آمدن بر انگلستان با یك حلقھ انگشتري، تا آن پایھ صبر كرد كھ دوستانش ; خواھد كرد
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اطور آلمان و ملكھ تیرھبخت اسكاتلند مایل اگر چھ پاپ و امپر. از او بیگانھ شدند و الیزابت قوت گرفت
بودند كھ وي بھ انگلستان حملھ كند، اما چون فیلیپ بھ فرانسھ اطمینان نداشت، و در ھلند گرفتار اشكاالتي 

بود، نمیخواست كھ بھ چنان قمار سیاسي بیحسابي دست زند، زیرا میترسید، در صورت حملھ بھ انگلستان، 
فیلیپ از ایجاد شورش و آشوب در ھر نقطھ جھان تنفر . اسپانیا در ھلند بتازد فرانسھ بیدرنگ بھ متصرفات

ھاي خروجي  داشت و، در نتیجھ عادت شدید بھ مسامحھ و تعلل، امیدوار بود كھ روزي الیزابت یكي از راه
ركي را كھ طبیعت بازیگر در اختیار ما نھاده است انتخاب كند، و در تقدیم تاج و تخت انگلستان بھ دخت

وي ھمچنین سالھا پاپ را از تكفیر كردن الیزابت . اسكاتلندي، كھ عاشق فرانسھ بود، عجلھاي نداشت
فیلیپ در مورد رفتار این ملكھ با كاتولیكھاي انگلستان خاموشي گزید، و در جواب اعتراضات . بازداشت

من آنكھ كشتیھاي مسلح وي ض. الیزابت بھ بدرفتاري با پروتستانھاي انگلیسي در اسپانیا چیزي نگفت
  . انگلیسي بھ مستعمرات و تجارت اسپانیاییھا میتاختند، قریب سي سال با انگلستان در حال صلح باقي ماند

طبیعت افراد در اداره حكومتھا ظاھر میشود، زیرا حكومتھا بھ طور كلي نظیر خود ما ھستند، و رفتار آنھا 
. نوز زور و مذھب در اخالق و قوانین او تاثیر نكرده باشدبیشتر مانند اعمال افراد بشر است بشري كھ ھ

در روي دریاھا از ده فرمان خبري نبود، و تجار فقط با اجازه دزدان دریایي بھ كار خود . وجدان از ندارند
  . ادامھ میدادند

براي  كشتیھاي كوچك دزدان دریایي خلیجھاي كوچك سواحل بریتانیا را مامن خود قرار میدادند و از آنجا
اگر قربانیان آنان اسپانیایي بودند، انگلیسیھا از اینكھ پیروان ; تصرف آنچھ مقدورشان بود بیرون میآمدند

مردان بیباكي مانند جان ھاكینز و . پاپ دستخوش غارت میشدند نوعي شوق و وجد مذھبي در خود مییافتند
وسھا را عرصھ تاخت و تاز خود قرار فرانسیس در یك كشتیھاي خصوصي مسلح را بھ كار میبردند و اقیان

الیزابت، اگر چھ با اقدامات آنان موافق نبود، مزاحمشان نمیشد، زیرا در كشتیھاي مسلح خصوصي . میدادند
بندر الروشل، كھ در . نطفھ نیروي دریایي انگلستان، و در دریاستیزان دریاساالرھاي آینده خود را میدید

صورت وعده گاه كشتیھاي انگلیسي، ھلندي، و ھوگنوھا درآمد كھ  دست پروتستانھاي فرانسوي بود، بھ
، و در حقیقت ))بھ شكار كشتیھاي تجارتي كاتولیك، تحت ھر پرچمي كھ حركت میكردند، میپرداختند((

  . كشتیھاي پروتستان را نیز مورد حملھ قرار میدادند

از آن بھ وسیلھ پرتغالیھا مرسوم شده  دزدان دریایي از این كار بھ تجارت پرمنفعت برده، كھ یك قرن پیش
بومیھاي مستعمرات امریكایي اسپانیا از كارھایي كھ نسبت بھ آب و ھوا و مزاجشان توان . بود، پرداختند

خود الس كاساس، . فرسا بود تلف میشدند، و بنابر این، احتیاج بھ كارگراني از نژاد پرطاقتتر افزایش یافت
ل اول پادشاه اسپانیا پیشنھاد كرد كھ سیاھان آفریقایي، كھ قویتر از كھ مدافع بومیان بود، بھ شار

شارل با . سرخپوستان حوضھ كارائیب بودند، براي انجام دادن كارھاي دشوار اسپانیاییھا بھ آنجا انتقال یابند
كا دستور این پیشنھاد موافقت كرد، ولي فیلیپ دوم تجارت برده را تقبیح نمود و بھ حكام اسپانیایي در امری

كھ صدور آن بندرت صورت میگرفت و (داد كھ جز با كسب پروانھ از دولت اسپانیا ھیچ برده سیاھپوستي 
ھاكینز، كھ میدانست بعضي از حكام از اطاعت این دستور . بھ امریكا برده نشود) مستلزم خرج زیاد بود

اسیر كرد و آنان را بھ ھند غربي و سیصد سیاھپوست ) ١۵۶٢(شانھ خالي میكنند، سھ كشتي بھ آفریقا برد 
پس از بازگشت بھ انگلستان، لرد . برد و در برابر شكر، ادویھ، و دارو، بھ مھاجران اسپانیایي، فروخت

پمبروك و دیگران را تشویق كرد كھ براي مسافرت پرخطر دیگري سرمایھگذاري كنند، و الیزابت را بر 
با چھار كشتي عازم  ١۵۶۴ر اختیار او بگذارد و در سال آن داشت كھ یكي از بھترین كشتیھاي خود را د

جنوب شد و چھارصد سیاھپوست آفریقایي را اسیر كرد، بھ سوي ھند غربي رفت، با تھدید و ارعاب، 
اسپانیاییھا را مجبور بھ خرید آنھا كرد، و بھ انگلستان بازگشت و غنایم خود را میان ملكھ و طرفداران خود 

  . ان قھرمان شناختھ شدتقسیم كرد و بھ عنو

الیزابت كشتي خود موسوم بھ  ١۵۶٧در . ملكھ از شصت درصد سرمایھاي كھ بھ كار انداختھ بود سود برد
ھاكینز با آن و چھار كشتي دیگر بھ آفریقا رفت و تا آنجا كھ توانست از ; را بھ وي كرایھ داد)) عیسي((

لیره بھ اسپانیاییھا فروخت، اما ھنگامي  ١۶٠ار نفري سیاھان بھ اسارت گرفت، و آنھا را در امریكا از قر
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لیره تخمین زده میشد، بھ انگلستان بازمیگشت، در نزدیكي سواحل  ٠٠٠,١٠٠كھ با غنایم خود، كھ بھ 
مكزیك در سانخوان د اولوا مورد حملھ یك ناوگان اسپانیایي قرار گرفت، و ھمھ كشتیھاي او، بھ استثناي 

ھاكینز بعد از مقابلھ با ھزارگونھ خطر، عاقبت با این . اربار، از بین رفتدو كشتي كوچك مخصوص خو
  ). ١۵۶٩(دو كشتي كوچك دست خالي بھ انگلستان رسید 

. در میان بازماندگان آن سفر یكي از اقوام ھاكینز، كھ جواني موسوم بھ فرانسیس دریك بود، دیده میشد
طالح بومي دریا شد و در بیست و دو سالگي دریك، كھ بھ خرج ھاكینز تحصیل كرده بود، بھ اص

در بیست و سھ سالگي، بھ استثناي . فرماندھي یك كشتي را در مسافرت بیحاصل ھاكینز بھ عھده گرفت
. شھرت، ھمھ چیز خود را بر سر دالوریھایش از دست داد، پس با خود عھد كرد كھ از اسپانیا انتقام بگیرد

بت مامور شد كھ فرماندھي یك كشتي مسلح خصوصي را بھ عھده در بیست و پنج سالگي از طرف الیزا
، در بیست و ھشت سالگي، كشتیھاي محافظ كشتي دیگري را، كھ حامل شمش نقره بود، ١۵٧٣در . بگیرد

در ساحل پاناما بھ تصرف درآورد و در حالي كھ انتقام خود را گرفتھ و غنیمتي بھ دست آورده بود بھ 
نكھ اسپانیا خواستار اعدام وي بود، مشاوران الیزابت مدت سھ سال او را در خفا ضمن آ. انگلستان بازگشت

تن میرسید، در  ٣٧۵سپس لستر، والسینگم، و ھتن چھار كشتي كوچك، كھ ظرفیت آنھا بھ . نگاه داشتند
از پلیموت بھ مسافرتي پرداخت كھ بھ  ١۵٧٧نوامبر  ١۵وي با این كشتیھا در . اختیار او قرار دادند

ھنگامي كھ كشتیھاي او از تنگھ ماژالن بیرون آمدند، طوفان . ورت دومین سفر بھ دور دنیا درآمدص
دریك تنھا با كشتي موسوم بھ پلیكان از : سھمگیني برخاست و كشتیھا پراكنده شدند و دیگر بھ ھم نپیوستند

ضمن حركت كشتیھاي طریق ساحل باختري امریكاي جنوبي و شمالي خود را بھ سانفرانسیسكو رسانید و 
سپس گستاخانھ بھ سوي غرب و بھ طرف فیلیپین عازم شد، از طریق جزایر . اسپانیایي را غارت كرد

از دماغھ امید نیك گذشت، اقیانوس اطلس را پیمود، و در ; ملوك بھ جاوه، و از اقیانوس ھند بھ آفریقا رفت
وي غنایمي بھ . موت، بھ این بندر بازگشت، یعني سي و چھار ماه بعد از حركت از پلی١۵٨٠سپتامبر  ٢۶

مردم انگلستان او را . لیره از آن را بھ ملكھ داد ٠٠٠,٢٧۵لیره با خود آورد كھ  ٠٠٠,۶٠٠ارزش 
الیزابت در كشتي او شام خورد و او را بھ لقب . بزرگترین دریانورد و دریا زن عصر نام نھادند

  . مفتخر ساخت)) شھسوار((

ملكھ از ; فیلیپ مكرر بھ ملكھ شكایت میكرد. ستان لفظا با اسپانیا در حال صلح بوددر طي این مدت، انگل
بینالمللي را با )) قوانین((غنایم را در كیسھ میریخت، و تذكر میداد كھ فیلیپ نیز . او معذرت میخواست

د كرد، ھنگامي كھ سفیر اسپانیا او را بھ جنگ تھدی. ارسال كمك بھ شورشیان ایرلندي نقص كرده است
فیلیپ، كھ سرگرم . الیزابت وي را با نقشھ خود در مورد ازدواج با آالنسون و اتحاد با فرانسھ ترساند

طبق معمول، بخت و اقبال با سیاست . تسخیر پرتغال بود، بھ سفیر خود دستور داد كھ صلح را بھ ھم نزند
نگ داخلي نبود و اتریش كاتولیك و اگر فرانسھ كاتولیك گرفتار ج. تردید و دو دلي الیزابت موافق بود

امپراطور آلمان سرگرم مبارزه با تركان عثماني نبودند، و اگر روابط اسپانیا با پرتغال و فرانسھ و پاپ و 
  . اتباع آن در ھلند بھ ھم نخورده بود، كسي نمیداد كھ بر سر الیزابت چھ میآمد

پیش گرفتھ، و رفتار خود را با اوضاع متغیر  سالھا بود كھ الیزابت در مورد ھلند سیاست غیرصریحي در
روز متناسب ساختھ بود، و ھیچ تھمت بي تصمیمي و خیانت قادر نبود كھ او را كوركورانھ بھ سویي سوق 

وي ھمان طور كھ بھ پیرایشگران انگلستان نظر خوبي نداشت، از پیروان كالون در ھلند نیز بدش . دھد
الیزابت از منافع تجارت بي وقفھ با ھلند . اد شورش و آشوب رغبتي نداشتمیآمد، و نیز مانند فیلیپ بھ ایج

جھت اقتصاد انگلستان آگاھي داشت، و در صدد بود كھ بھ شورشیان ھلندي كمك كند تا مقھور اسپانیا 
زیرا تا مدتي كھ شورش ھلندیھا ادامھ داشت، اسپانیا قادر بھ . نشوند و خود را بھ دست فرانسویان نسپارند

  . خالت در امور انگلستان نبودد

. سعادت غیرمترقبھاي باعث شد كھ الیزابت بھ شورشیان كمك كند و ضمنا بھ موجودي خزانھ خود بیفزاید
لیره جھت مواجب سربازان آلوا در ھلند  ٠٠٠,١۵٠، چند كشتي اسپانیایي، كھ حامل ١۵۶٨در دسامبر 

الیزابت، كھ بھ . بنادر دریاي مانش رانده شدند بودند، بھ وسیلھ كشتیھاي مسلح و خصوصي انگلیسي بھ
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تازگي از مصیبت وارده بھ ھاكینز در سان خوان د والوا آگاه شده بود، فرصت مناسبي یافت كھ بھ جبران 
ھاي  بنابر این، از اسقف جیوئل پرسید كھ آیا حق دارد گنجینھ. آنچھ انگلستان از دست داده بود بپردازد

ا خیر اسقف مذكور پاسخ داد كھ بھ عقیده او چون خداوند محققا پروتستان است، از اسپانیا را تصرف كند ی
گذشتھ از این، الیزابت خبر یافتھ بود كھ فیلیپ آن مبلغ را از . مشاھده غارت پیروان پاپ خشنود خواھد شد

آنورس برسد،  بانكداران شھر جنووا در ایتالیا قرض كرده، و گفتھ است كھ وقتي آن پول بھ سالمت بھ بندر
  . دستور تحویل گرفتن آن را صادر خواھد كرد

آلوا بھ توقیف ھمھ اتباع و اموال انگلیسي در ; فیلیپ شكایت كرد. الیزابت آن مبلغ را بھ خزانھ خود فرستاد
ولي احتیاج آنان بھ تجارت با . الیزابت ھمھ اسپانیاییھاي مقیم انگلستان را دستگیر كرد; ھلند پرداخت

آلوا حاضر نشد كھ الیزابت را بھ ھمكاري با . بتدریج مناسبات عادي را از نو برقرار ساختیكدیگر 
  . فیلیپ خونسردي خود، و الیزابت پولھا را حفظ كرد. شورشیان وادار كند

تا آنكھ حمالت مكرر انگلیسیھا بھ كشتیھاي اسپانیاییھا و استمداد دوستان . این صلح بیآرام مدتي ادامھ داشت
ملكھ، كھ از قصد . استوارت محبوس، فیلیپ را مجبور بھ شركت در توطئھاي علیھ جان الیزابت كردماري 

سربازان انگلیسي . و علنا از ھلندیھا طرفداري كرد) ١۵٨۴(او اطالع یافتھ بود، سفیر اسپانیا را اخراج 
ولي در زوتفن از . لستر بھ فرماندھي آنھا منصوب شد; وارد فالشینگ، بریل، اوستاند، و سلویس شدند

ھم فیلیپ و ھم الیزابت با تمام قوا براي . در این ھنگام جنگ قطعي شد). ١۵٨۶(اسپانیا شكست خورد 
نبردي آماده شدند كھ مذھب انگلستان، تسلط بر دریاھا، و شاید سرنوشت اروپا و احتماال امریكا مربوط بھ 

  . آن بود

، ١۴٩٣بر طبق حكمیت پاپ در سال . ساندر ششم بودثروت اسپانیا مدیون كریستوف كلمب و پاپ آلك
با آن توقیعات پاپ و مسافرتھاي دریایي، . تقریبا سراسر امریكاي جنوبي و شمالي بھ اسپانیا تعلق گرفت

از . مدیترانھ دیگر مركز تمدن و قدرت نژاد سفید نبود، بلكھ در این زمان عصر اقیانوس اطلس آغاز شد
ور اقیانوس اطلس، فرانسھ در نتیجھ جنگ داخلي از مبارزه بھ منظور تسلط سھ ملت بزرگ اروپایي مجا

دو كشور دیگر، یعني انگلستان و اسپانیا مانند دو سنگپوز بزرگ بھ سوي . بر اقیانوس محروم ماند
بھ نظر میرسید كھ متزلزل كردن تفوق اسپانیا در امریكا كاري . سرزمین موعود دست دراز كرده بودند

، این كشور در آن قسمت صدھا مستعمره داشت، در صورتي كھ انگلستان ١۵٨٠در سال  .محال است
و ھر سال مقادیر زیادي طال و نقره از معادن مكزیك و پرو بھ سوي اسپانیا ; داراي یك مستعمره ھم نبود

مریكاي چنین بھ نظر میرسید كھ مقدر شده است كھ اسپانیا بر نیمكره غربي مسلط شود، و ا. سرازیر میشد
  . شمالي و جنوبي را از لحاظ سیاسي و مذھبي تابع خود كند

در . دریك از دورنماي این وضع خشنود نبود تا مدتي جنگ بر سر دنیا میان خود او و اسپانیا جریان داشت
، بر اثر مساعدت دوستان و ملكھ، وي توانست سي كشتي مجھز كند و بھ جنگ با امپراطوري ١۵٨۵سال 

بندر ویگو را غارت كرد، . دریك نخست وارد كشندان ویگو در شمال باختري اسپانیا شد. بداسپانیا بشتا
سپس بھ . لباس یك مجسمھ حضرت مریم را درآورد، و فلزات و لباسھاي گرانبھاي كلیساھا را با خود برد

اطلس از اقیانوس . سوي جزایر كاناري و جزایر كیپ ورد عازم شد، و بزرگترین آنھا را تاراج كرد
لیره بھ عنوان رشوه گرفت تا شھر كارتاخنا متعلق  ٠٠٠,٣٠گذشت، بھ سانتو دومینگو حملھ برد، و مبلغ 

بھ كولومبیا را خراب نكند، شھر سنت اوگوستین را در فلوریدا سوزاند و بھ باد غارت داد، و چون یك سوم 
این ) ١۵٨۶. (ھ انگلستان باز گرددكاركنان كشتیھاي او درنتیجھ تب زرد تلف شده بودند، مجبور شد كھ ب

فیلیپ بھ پاپ . ، دولت انگلستان ملكھ اسكاتلند را اعدام كرد١۵٨٧فوریھ  ٨در . خود جنگي اعالن نشده بود
  . سیكستوس پنجم خبر داد كھ تصمیم گرفتھ است بھ انگلستان حملھ برد و الیزابت را از سلطنت معزول كند

سكھ بپردازد، و  ٠٠٠,۶٠٠سیكستوس حاضر شد ; سكھ طال كرد ٠٠٠,٠٠٠,٢بنابر این، تقاضاي دریافت 
فیلیپ بھ ماركي سانتاكروز، بھترین دریاساالر خود، دستور . آن ھم پس از آنكھ حملھ واقعا صورت گیرد
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این بود كھ شروع بھ ساختن كشتي در لیسبون، و گردآوري . داد كھ بزرگترین ناوگان تاریخ را فراھم آرد
  . كردند ذخایر در كادیث

دریك از الیزابت خواھش كرد كھ كشتیھایي در اختیار او بگذارد تا با آنھا سفاین اسپانیا را، قبل از آنكھ 
، پیش از آنكھ الیزابت تغییر عقیده دھد، ١۵٨٧آوریل  ٢ملكھ پذیرفت، و او در . نیرومند شوند، از بین ببرد

د، و كشتیھا را طوري بھ حركت درآورد كھ در آوریل وارد بندر كادیت ش ۶در . از پلیموت بیرون رفت
یك كشتي جنگي دشمن را غرق كرد و بھ كشتیھاي حمل و نقل و ; معرض توپھاي ساحلي قرار نگیرند

ھمھ كشتیھاي دشمن را آتش زد، و ; كشتیھاي حامل ذخیره حملھ برد و كاالھاي آنھا را بھ تصرف درآورد
ر آبھاي لیسبون لنگر انداخت و سانتاكروز را بھ مبارزه دعوت آنگاه د. بیآنكھ آسیبي ببیند مراجعت كرد

دریك بھ طرف شمال، بھ سوي الكورونیا، . ماركي نپذیرفت، زیرا كشتیھایش ھنوز مسلح نشده بودند. كرد
سپس بھ آسور رفت و یك ; حركت كرد و ذخایر بزرگي را كھ در آنجا انباشتھ شده بود بھ تصرف درآورد

. در حالي كھ آن را بھ دنبال كشتي خود بستھ بود، بھ انگلستان بازگشت; متصرف شد كشتي اسپانیایي را
اگر وي پیرو لوتر ((حتي اسپانیاییھا از جسارت و مھارت او در دریانوردي بھ شگفت افتادند و گفتند كھ 

  )). نبود، مردي مثل او در دنیا پیدا نمیشد

فیلیپ دوك ; در گذشت ١۵٨٨سانتاكروز در ژانویھ  ماركي. فیلیپ صبورانھ ناوگان دیگري فراھم آورد
ھنگامي كھ جھازات . مدنیا سیدونیا را، كھ شجره نسبش مھمتر از لیاقت و كفایتش بود، جانشین او ساخت

نیمي ; تن، رسید ۴۴۵فروند، ھریك با ظرفیت متوسط  ١٣٠شكستناپذیر تكمیل شد، شماره كشتیھاي آن بھ 
 ٠٠٠,١٩ملوان و  ٨٠۵٠در این كشتیھا . و نیم دیگر كشتیھاي جنگي بودنداز آنھا كشتیھاي حامل كاال، 

فیلیپ و دریاساالرانش جنگ دریایي را مثل جنگھاي دریایي روم میدانستند، یعني . سرباز جا گرفتھ بودند
. تصور میكردند كھ باید كشتیھاي دشمن را با چنگك بھ جلو كشند و با سربازان دشمن دست بھ گریبان شوند

سپس . ما نقشھ انگلیسیھا این بود كھ كشتیھاي اسپانیایي را كھ پر از مالح بود با شلیك توپ غرق كنندا
فیلیپ بھ ناوگان خود دستور داد كھ بھ جستجوي سفاین انگلیسي نپردازند، بلكھ یكي از سواحل شنزار 

ارما در آنجا آماده كرده سربازي را كھ دوك پ ٠٠٠,٣٠انگلستان را تصرف كنند و بعد بھ فالندر بروند و 
در این ضمن، در نھان نامھاي را بھ . بود سوار كنند و بھ این ترتیب اسپانیاییھا بھ سوي لندن عازم شوند

كاردینال در این نامھ بھ ). ١۵٨٨آوریل (انگلستان رساندند كھ توسط كاردینال الن نوشتھ شده بود 
با اسپانیاییھا )) غاصب، بدعتگذار، و روسپي((آن ملكھ كاتولیكھاي انگلستان دستور داده بود كھ در خلع 

صدھا راھب تحت فرمان قایم مقام رئیس دستگاه تفتیش افكار براي برقراري مجدد آیین . ھمكاري كنند
شوق و ذوق مذھبي صادقانھاي ملوانان . كاتولیك در انگلستان ھمراه جھازات شكستناپذیر حركت كردند

باین عده از صمیم قلب معتقد بودند بھ اینكھ ماموریت ; را بھ ھیجان آورده بوداسپانیایي و فرماندھانشان 
بیحرمتي بھ مقدسات را ممنوع . از این رو، زنان روسپي را از خود راندند; مقدسي را انجام میدھند

  ، ھنگامي كھ كشتیھا از لیسبون حركت ١۵٨٨مھ  ٢٩در صبح . ساختند، و از قماربازي دست كشیدند
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گالري ملي تصاویر، میكردند، ھمھ افراد در مراسم آیین قرباني مقدس شركت جستند و مردم . ملكھ الیزابت
  . سراسر اسپانیا براي موفقیت آنان دست بھ دعا برداشتند

آرمادا گرفتار طوفاني سھمگین شد، و ناچار بھ بندر الكورونیا پناه برد تا ; باد با الیزابت موافق بود
مردم انگلستان با عقاید مختلف . ژوئیھ بھ حركت درآمد ١٢ا التیام بخشد، و دوباره در زخمھاي خود ر

در این ھنگام، وقت آن فرا رسید . تداركات عجوالنھ و تصمیم مایوسانھ انتظار ناوگان اسپانیا را میكشیدند
اي او، خواه رعای. كھ الیزابت مبالغي را كھ طي سي سال امساك و شیطنت گردآوري كرده بود خرج كند

جنگجویان غیرنظامي داوطلبانھ در شھرھا تعلیمات ; كاتولیك و خواه پروتستان، مردانھ بھ پاریس شتافتند
بازرگانان لندن مخارج ھنگھا را پرداختند و خواھش كرند كھ بھ آنان اجازه تھیھ پانزده ; نظامي فرا گرفتند

ه سال بود كھ ھاكینز براي نیروي دریایي ملكھ مدت د. كشتي داده شود، ولي عمال سي كشتي فراھم كردند
صاحبان سفاین مسلح كشتیھاي خود را بھ . دریك در این وقت در یابان بود; كشتي جنگي ساختھ بود

ھشتاد و دو كشتي بھ فرماندھي چارلز، لرد ھاوارد آو افینگم  ١۵٨٨وعدھگاه پربال آوردند در آغاز ژوئیھ 
  . ان در پلیموت براي مقابلھ با دشمني كھ پیش میآمد لنگر انداختندبا عنوان دریاساالر بزرگ انگلست

 ٢١ناوگان مدافع از پلیموت بیرون آمد، و در . ژوئیھ، طالیھ آرمادا در دھانھ تنگھ مانش ظاھر شد ١٩در 
اسپانیاییھا منتظر بودند، كھ پس از نزدیك شدن كشتیھاي انگلیسي، آنھا را . ژوئیھ عملیات جنگي آغاز گشت

ولي كشتیھاي انگلیسي داراي پھلوھاي كوتاه و عرضي باریك بودند، در اطراف . با چنگك بھ جلو بكشند
عرشھ كشتیھاي اسپانیاي . كشتیھاي سھمگین اسپانیایي بسرعت حركت میكردند، و آنھا را بھ توپ میبستند
و فقط خسارات مختصري  بسیار مرتفع بود و بنابر این توپھاي آنھا باالي سر كشتیھاي دشمن شلیك میكرد

  . وارد میآورد
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قایقھاي انگلیسي زیر آتش دشمن حركت میكردند، و قابلیت حركت و سرعت آنھا اسپانیاییھا را بیچاره و 
شب ھنگام كشتیھاي اسپانیایي رو بھ گریز نھادند، یكي از آنھا عقب ماند و بھ دست دریك . مبھوت میساخت

پچي آلماني، كھ سر بھ شورش برداشتھ بود، منفجر شد و انگلیسیھا كشتي دیگر ظاھرا توسط یك تو. افتاد
خوشبختانھ در ھر دو كشتي مقداري مھمات پیدا شد كھ مورد استفاده كشتیھاي . قسمتي از آن را بازیافتند

با وجود این، انگلیسیھا فقط براي یك . در روز بیست و چھارم، مھمات بیشتري وارد شد. ملكھ قرار گرفت
كشتي ; در روز بیست و پنجم ھاوارد در نزدیكي جزیره وایت بھ حملھ پرداخت. مھمات داشتند روز جنگ

تیراندازي دقیق . پرچمدار او تا قلب آرمادا پیش رفت و بھ ھر كشتي اسپانیایي كھ برخورد شلیك كرد
: ا چنین نوشتشب آن روز، دوك مدیناسیدونیا بھ دوك پارم. انگلیسیھا باعث خرابي روحیھ اسپانیاییھا شد

دشمن بھ تعقیب من میپردازد و از صبح تا شب بھ من تیراندازي میكند، ولي حاضر نیست با من دست بھ ((
وي از پارما )). ھیچ چارھاي ھم نمیبینم، زیرا آنھا تند حركت میكنند و ما آھستھ كشتي میرانیم. گریبان شود

ولي كشتیھاي ھلندي بنادر پارما را مسدود كرده  تقاضا كرد كھ مھمات و قواي امدادي بھ كمك او بفرستد،
  . بودند

روز بعد، دریك ھشت كشتي كوچك و غیرضروري را . در روز بیست و ھفتم، آرمادا در كالھ لنگر انداخت
دوك مدینا سیدونیا، كھ از آنھا . آتش زد، آنھا را در مسیر باد قرار داد، و بھ میان كشتیھاي اسپانیایي فرستاد

در روز بیست و نھم، دریك بھ آنھا در . ، بھ كشتیھاي خود دستور داد كھ بھ حركت درآیندوحشت داشت
اسپانیاییھا دلیرانھ جنگیدند، ولي دریانوردي و توپاندازي آنان خوب . سواحل فرانسھ در گراولین حملھ كرد

سر كشتیھاي  ظھر آن روز كشتیھاي ھاوارد فرا رسیدند و ھمھ كشتیھاي انگلیسي چنان آتشي بر. نبود
بدنھ چوبي آنھا، اگر چھ سھ پا ضخامت . دشمن ریختند كھ بسیاري از آنھا خراب و بعضي دیگر غرق شدند

ھا  ھزاران اسپانیایي بھ قتل رسیدند و جوي خون از عرشھ. ھاي انگلیسي شكافتھ میشدند داشت، بر اثر گلولھ
از افراد خود را از دست داده بود، چھار  در پایان آن روز، آرمادا چھار ھزار تن. بھ دریا جاري گشت

مدینا . ھزار نفر دیگر زخمي شده بودند و كشتیھاي باقیمانده با زحمت خود را روي آب نگاه میداشتند
  . سیدونیا پس از آنكھ دید كاركنان كشتي دیگر طاقت جنگیدن ندارند، بھ آنان فرمان عقبنشیني داد

انگلیسیھا آن را تا خلیج كوچك فوث تعقیب . در روز سیام، باد، آن ناوگان شكستھ را بھ دریاي شمال برد
آنان در این واقعھ فقط شصت نفر از دست . كردند، و سپس بھ علت نداشتن غذا و مھمات بھ بندر بازگشتند

  . داده بودند و حتي یك كشتي آنھا غرق نشده بود

اسكاتلند با اسپانیا دشمن بود، و بنادر . اھي نزدیكتر از خود اسپانیا وجود نداشتبراي بقیھ آرمادا لنگرگ
ایرلند را انگلیسیھا در دست داشتند، كشتیھاي صدمھ دیده و افراد گرسنھ نومیدانھ كوشیدند كھ جزایر 

شد، ھر روز چند دكلھا خرد و بادبانھا پاره می; دریا متالطم بود و باد تندي میوزید. بریتانیا را دور بزنند
در سواحل ناھموار ایرلند ھفده كشتي . كشتي غرق شده، یا رھا میشد، مردگان بھ دریا انداختھ میشدند

بعضي از جاشویان در . تنھا در سالیگو امواج دریا ھزار اسپانیایي مغروق را بھ ساحل افكند. صدمھ دید
ایرلندیھا آنان را نپذیرفتند، و صدھا تن از ; تندایرلند پیاده شدند و جھت خوراك و آشامیدني بھ گدایي پرداخ

از صد و سي . آنان كھ در خود قدرت جنگیدن نمیدیدند، بھ دست ساكنان نیمھ وحشي سواحل بھ قتل رسیدند
كشتي، كھ از اسپانیا حركت كرده بود، تنھا پنجاه و چھار كشتي، و از بیست و ھفت ھزار نفر، ده ھزار 

فیلیپ، كھ روز بھ روز از این شكست طوالني خبر یافتھ بود، درون . ر بازگشتندنفر، آن ھم مجروح و بیما
پاپ . حجرھاي در كاخ اسكوریال، در را بر خود بست، و كسي جرئت نمیكرد كھ با او حرف بزند

سیكستوس پنجم، بھ بھانھ اینكھ حملھاي بھ انگلستان صورت نگرفتھ است، حتي پشیزي بھ اسپانیاي 
  . ردورشكستھ كمك نك

الیزابت نیز مانند پاپ ممسك بود، و چون از سرمایھگذاري در نیروي دریایي خستھ شده بود، حساب ھر 
. شلینگي را كھ قبل و بعد از جنگ و ضمن آن خرج شده بود، از نیروي دریایي و ارتش خود مطالبھ كرد

الیزابت، كھ منتظر . اختندھاوارد و ھاكینز بابت ھر كسري كھ دلیل آن را نمیدانستند، از جیب خود پرد
در این ھنگام بیماري . جنگي طوالني بود، مواجب و خواربار سربازان را بھ حداقل تعیین كرده بود
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ھولناكي شبیھ بھ تیفوس در میان سربازان بازگشتھ شیوع یافت، و در بعضي از كشتیھا نیمي از جاشویان 
اگر این بیماري واگیردار قبل از حملھ دشمن شیوع یافتھ ھاكینز متحیر بود كھ ; یا مردند، یا از كار افتادند

  . بود، سرنوشت انگلستان چھ میشد

دریك با چندین كشتي و پانزده  ١۵٨٩در سال . ادامھ داشت) ١۵٩٨(جنگ دریایي تا ھنگام وفات فیلیپ 
لي پرتغالیھا از و. ھزار سرباز براي كمك بھ پرتغالیھایي كھ علیھ اسپانیا شورش كرده بودند، بھ راه افتاد

پروتستانھا بیش از اسپانیاییھا تنفر داشتند، انگلیسیھا با شرابھایي كھ بھ دست آورده بودند بھ میگساري 
لرد تامس ھاوارد با چند كشتي، جھت تصرف یك . پرداختند، و لشگركشي منجر بھ شكست و بدنامي شد

ولي آرماداي جدید ; بھ سوي آسور حركت كردكشتي اسپانیایي كھ حامل طال و نقره بھ مقصد اسپانیا بود، 
فیلیپ كشتیھاي او را بھ ھزیمت واداشت تنھا یك كشتي انگلیسي، بھ نام انتقام عقب ماند، و تا وقتي كھ 

ھاكینز و دریك بار دیگر بھ ھند غربي حملھ ) ١۵٩١(مغلوب شد، قھرمانانھ با پانزده كشتي دشمن جنگید 
، الیزابت ناوگان ١۵٩۶در سال . ف پیدا كردند و ضمن راه درگذشتند، ولي با ھم اختال)١۵٩۵(بردند 

ناوگان انگلیسي در كادیث با نوزده ناو و ; دیگري جھت تخریب كشتیھاي موجود در بنادر اسپانیایي فرستاد
ولي ضمن آنكھ اسكس مشغول غارت شھر بود، آنھا از طریق دریا ; سي و شش كشتي تجاري مواجھ شد

شكركشي نیز اگر چھ با عدم موفقیت رو بھ رو شد، دوباره تسلط انگلیسیھا را بر اقیانوس این ل. گریختند
  . اطلس بھ ثبوت رساند

; در فن نبرد دریایي تغییر قاطعي پدید آمد. شكست آرمادا تقریبا در ھمھ مظاھر تمدن جدید اروپا تاثیر كرد
تضعیف . زي از پھلو و عرشھ كشتي دادچنگك انداختن و وارد كشتي دشمن شدن جاي خود را بھ توپاندا

اسپانیا باعث شد كھ ھلندیھا استقالل خود را بازیابند، ھانري چھارم بر تخت سلطنت فرانسھ بنشیند، و 
مذھب پروتستان محفوظ ماند و تقویت شد، مذھب . امریكاي شمالي بھ صورت مستعمره انگلستان درآید

اگر . ز ششم پادشاه اسكاتلند، از طرفداري پاپ دست برداشتكاتولیك در انگلستان رو بھ ضعف نھاد و جیم
آرمادا بھتر ساختھ و رھبري شده بود، شاید مذھب كاتولیك دوباره در انگلستان شیوع مییافت، خانواده گیز 

موج غرور و نیرویي كھ انگلستان را فراگرفت و باعث ; در فرانسھ روي كار میآمد، و ھلند تسلیم میشد
و انگلیسیھاي ; و بیكن بھ عنوان نماینده و ثمر انگلستان پیروزمند شد، شاید بھ وجود نمیآمدمعرفي شكسپیر 

  بدین . سرمست و شادكام با دستگاه تفتیش افكار اسپانیا مواجھ میشدند

ترتیب، جنگ مسیرالھیات و فلسفھ را تعیین میكند، و توانایي در قتل و تخریب الزمھ كسب مجوز براي 
  . استزیستن و ساختن 

X -١۶٠١- ١۵٨٨: رالي و اسكس  

اگر چھ سسیل و والسنگم، دریك و ھاكینز از عوامل مستقیم عظمت و پیروزي الیزابت بودند، این ملكھ بود 
كھ مظھر انگلستان پیروزمند بھ شمار میرفت، و در سن شصت سالگي در اوج شھرت و عظمت قرار 

ش بھ دشواري منظم میشد بعضي از دندانھایش ریختھ چھره او در این سن اندكي چروكدار بود، موی. داشت
و چند دندان دیگرش سیاه شده بود، ولي الیزابت با روسري مشبك و پر زرق و برق، یقھ چیندار بال مانند، 
آستینھاي الییدار، و دامن گرد و گشاد فنردار خود، كھ ھمگي مرصع بودند، مانند ملكھاي واقعي مغرور و 

  . سینھ فراخ بود

مشاوران سالخورده با كمرویي . لمنت از رفتار شاھانھ او شكایت داشت، ولي از او اطاعت میكردپار
ھایي بھ او میكردند، و خواستگاران جوان با تمجید و تحسین تخت او را  خاص خواستگاران جوان توصیھ

مدت كوتاھي،  لستر و والسینگم بھ مرگ طبیعي درگذشتند، و دریك و ھاكینز، پس از. در میان میگرفتند
اطلس این ((در این ھنگام، سسیل و بھ قول بیكن . طعمھ دریایي شدند كھ قصد تسخیر آن را داشتند

ملكھ در آخرین بیماري سسیل از او ; و از تقرس رنج میبرد. سالخورده بود)) كشورھاي مشتركالمنافع
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ز اینكھ بتدریج تنھا میماند رنج الیزابت ا. پرستاري كرد و با دست خود آخرین غذا را در دھان او گذاشت
میبرد، ولي نگذاشت كھ این جریانات از عظمت گردشھاي او در میان مردم یا از سر زندگي دربارش 

  . بكاھد

كریستوفر ھتن چنان . ھاي تازھاي میدرخشیدند، و بھ او تا حدي نشاط جواني میبخشیدند پیرامون او چھره
را در مورد  برلي، الیزابت پیش از آنكھ توصیھ )١۵٨٧(رد زیبا بود كھ ملكھ او را صدراعظم خود ك

. انتصاب رابرت سسیل، فرزند زیرك و گوژپشت او، بھ وزارت امور خارجھ بپذیرد، نھ سال صبر كرد
ولي او سیماي ظریف و شمشیر تلقتلق كننده والتر رالي را بیشتر میپسندید، و توجھي بھ شك و تردید او در 

  . بود زیرا خود او نیز تا اندازھاي داراي ھمان نظر; امور مذھبي نداشت

اصیل، سرباز، دریانورد، ماجراجو، شاعر، ; رالي تقریبا مرد كامل عیار عھد الیزابت بھ شمار میرفت
وي مرد كامل دوره رنسانس محسوب میشد، و براي ھر كاري ; فیلسوف، سخنور، مورخ، و فداكار بود

  . صاحب نبوغ بود، ولي ھیچ صفت او بر سایر صفاتش برتري نداشت

   

  

  گالري ملي تصاویر، لندن. منتسب بھ تسوكارو. اليسر والتر ر
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وارد آكسفرد  ١۵۶٨در دو نشر بھ دنیا آمد، و در  ١۵۵٢رابرت دورو، دومین ارل آو اسكس رالي در سال 
شد، ولي او از مدرسھ بھ اجتماع گریخت، و بھ گروھي از اشراف داوطلب پیوست و با آنان، بھ منظور 

  . رانسھ، بھ این كشور شتافتطرفداري از پروتستانھاي ف

شش سال شركت در این جنگھا ممكن است در بیپروایي او، كھ سرنوشتش را تعیین كرد، بیتاثیر نبوده 
  . باشد

 ١۵٧٨ولي در سال . ، خود را مجبور بھ خواندن حقوق كرد)١۵٧۵(رالي، پس از مراجعت بھ انگلستان 
دو سال بعد با درجھ سرواني . ییھا بھ كمك ھلندیھا شتافتدوباره بھ عنوان داوطلب براي مبارزه با اسپانیا

در لشكري كھ شورش دزمند را در ایرلند فرو نشاند، شركت جست، و در كشتار سمرویك تردیدي بھ خود 
الیزابت بھ عنوان پاداش دوازده ھزار ایكر زمین در ایرلند بھ او داد و منصبي درباري بدو . راه نداد
و بذلھگویي او خوشش میآمد، بھ پیشنھادھاي وي در مورد ایجاد  خدمتي،ھ، خوش و چون از قیاف. بخشید

رالي در . مستعمره در امریكا، نھ با بدبیني و شكاكیت معمولي خود، گوش فرا داد و امتیازي بدو بخشید
اگر چھ این عمل و ; اي نخستین بار كشتیھایي بھ منظور ایجاد مستعمره بھ ویرجینیا فرستادبر ١۵٨۴سال 

اقدامات بعدي او نتیجھاي نبخشید، فقط نام ویرجینیا بھ عنوان یادبود جاویداني از باكره بودن ملكھ باقي 
بھ عشق رالي روي خوش  وي. ھاي ملكھ بود، آسانتر بود دسترسي بھ الیزابت ثراكمارتن، كھ از ندیمھ. ماند

از آنجا كھ ھیچ عضو درباري حق نداشت بدون اجازه ). ١۵٩٣(نشان داد، و پنھاني با وي ازدواج كرد 
. ملكھ ازدواج كند، آن زوج پرحرارت، بھ طرزي غیرقابل انتظار، ماه عسل خود را در برج لندن گذراندند

معجوني از ھمھ كماالت بشري در تاریخ وصف رالي نامھاي بھ برلي نوشت، و در آن ملكھ را بھ عنوان 
  . كرد، و بدین وسیلھ از زندان رھایي یافت، ولي از دربار تبعید شد

pymansetareh@yahoo.com



رالي سپس بھ ملك خود در شربورن رفت و گوشھ انزوا اختیار كرد، بھ طرح نقشھ جھت مسافرت بھ 
اخت كھ ھر بیت آن طنز دریاھا و كشف سرزمینھاي جدید پرداخت، راه الحاد در پیش گرفت، و اشعاري س

سرانجام، با كمك . ولي دو سال آرامش كاسھ صبرش را لبریز ساخت. و طعنھاي مخصوص خود او بود
دریاساالر ھاوارد و رابرت سسیل پنج كشتي تھیھ كرد، و بھ سوي امریكاي جنوبي شتافت، بھ جستجوي 

ھایي از طالي جاري، و  انھالدورادو پرداخت كھ سرزمیني افسانھاي و داراي قصرھاي زرین، رودخ
رالي صد و شصت كیلومتر از رودخانھ اورینوگو را پیمود، ولي . زناني جنگجو با زیباییھاي فناناپذیر بود

ھاي پرنشیب و آبشارھا كاري از وي  از آنجا كھ در برابر رودخانھ. از طال و زنان جنگجو اثري ندید
ت، و بھ مردم گفت كھ چون تصویر ملكھ را بھ بومیان ساختھ نبود، ناچار دست خالي بھ انگلستان بازگش

شرح بلیغي كھ . و بزودي مجددا بھ دربار راه یافت; امریكایي نشان داد ھمگي از زیبایي او در شگفت شدند
وي تحت عنوان اكتشاف امپراطوري وسیع، ثروتمند، و زیباي گویان نگاشتھ است، عقیده او را در این 

رالي با حرارتي . ھیچ جاي جھان بھ اندازه اورینوكو ثروت وجود نداردمورد نشان میداد كھ در 
خستگیناپذیر بھ لزوم بیرون آوردن ثروت امریكا از چنگ اسپانیاییھا اشاره، و اصل تسلط بر تسلط بر 

ھر كھ بر دریا تسلط داشتھ باشد، بر تجارت نیز مسلط است، و : ((دریاھا را چنین استادانھ توصیف میكرد
  )). بر تجارت جھان مسلط باشد، ثروت جھان، و سرانجام خود جھان را بھ دست خواھد آورد ھر كھ

، رالي در لشكركشي علیھ كادیث شركت كرد، و ھمان گونھ كھ بشدت میجنگید، شرح وقایع ١۵٩۶در سال 
رفتار  ملكھ در این ھنگام با وي بھ لطف و مھرباني. وي در این جنگ از ناحیھ پا زخمي شد. را مینوشت

رالي بھ فرماندھي قسمتي از  ١۵٩٧در . كرد و او را با عنوان سرواني جزو محافظان خود در آورد
كشتیھاي تحت فرمان رالي، كھ بر اثر . ناوگاني كھ اسكس بھ سوي آسور رھبري میكرد، منصوب شد

د و اسكس، بھ سبب طوفان از بقیھ ناوگان جدا مانده بودند، با دشمن رو بھ رو شدند و او را شكست دادن
  . آنكھ رالي پیروزي را از چنگش درآورده بود، ھرگز وي را نبخشید

وي جاھطلبي و ذوق و غرور . رابرت دورو، دومین ارل آو اسكس، حتي در فریبندگي از رالي برتر بود
 والتر را داشت، از حیث اخالق از او تندتر، از لحاظ شوخ طبعي از او كمتر، و در جوانمردي بر وي

اسكس مردي فعال و . و معتقد بود كھ شخص اصیل باید بر طبق موازین نجابت زندگي كند. برتري داشت
دوستدار مردم با ھوش بود، و اگر چھ در نیزه بازي سواره و مسابقات ورزشي پیروز بیرون میآمد، و در 

ران و فیلسوفان را جنگ از خود شجاعت و بیباكي بسیار نشان میداد، دوستدار شعر و فلسفھ بود و شاع
ھنگامي كھ مادرش زن دوم لستر شد، لستر او را در دربار پیش برد تا جلو تاثیر فریبندگي رالي . مینواخت

  . را، كھ باعث محبوبیت او میشد، بگیرد

ملكھ، كھ در این ھنگام پنجاه و سھ سالھ بود، نسبت بھ آن جوان عصباني و زیباي بیست سالھ عشقي 
این دو با . ، و در واقع او بھ منزلھ پسري بود كھ احساس بیفرزندي ملكھ را اقناع میكردمادرانھ نشان داد

شایع . ھم سخن میگفتند، با ھم اسبسواري میكردند، با ھم بھ موسیقي گوش میدادند، با ھم ورقبازي میكردند
ند، بھ خانھ خود جناب ایشان تا صبحدم، كھ مرغان بھ نغمھسرایي میپرداز: ((بود كھ الیزابت گفتھ است

ھنگامي كھ اسكس با بیوه فیلیپ سیدني در نھاني ازدواج كرد، ملكھ مسن ناراحت شد، ولي )). بازنمیگردد
با وجود این، اسكس . در عضویت شوراي سلطنتي نگاھش داشت ١۵٩٣بزودي او را بخشید و تا سال 

عشق و : ((كاف نام داشت، میگفت براي زندگي درباري یا سیاستمداري آفریده نشده بود، مستخدم او، كھ
وي رالي، ویلیام )). تنفر ھمیشھ از چھرھاش پیداست، و او نمیداند كھ احساسات خود را چگونھ پنھان كند
  . سسیل، رابرت سسیل، و سرانجام بیكن حقشناس و ملكھ رامنشدني را دشمن خود كرد

ي در دوره الیزابت اثر بگذارد، در فرانسیس بیكن، كھ مقدر بود بر سیر فكري اروپا پیش از ھر مرد
. و در میان ھالھ دربار، در یورك ھاوس، كھ مقر رسمي مھردار سلطنتي بود، دیده بھ جھان گشود ١۵۶١

)) آقاي مھردار جوان((الیزابت فرزند جوان او را ; پدرش كھ داراي این مقام بود، سرنیكولس نام داشت
با ھوش و فراستي كھ داشت مشتاقانھ ; بھ تحصیل پرداخت خود او در نتیجھ ضعف مزاج از ورزش. نامید

پس از سھ . شد)) دوره بزرگ((و بزودي وسعت معلومات او از جملھ عجایب آن ; بھ كسب دانش پرداخت
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. سال تحصیل در كمبریج، او را ھمراه سفیر كبیر انگلستان بھ فرانسھ فرستادند، تا فنون سیاست را بیاموزد
ور بھ سر میبرد، پدرش، پیش از آنكھ بتواند ملكي براي فرانسیس كھ جوانترین ھنگامي كھ در این كش

، و فرانسیس كھ تھیدست مانده بود بھ لندن بازگشت تا در )١۵٧٩(فرزندش بود، بخرد، ناگھان درگذشت 
 چون برادرزاده ویلیام سسیل بود، از او تقاضاي مقام و عنوان سیاسي. گریز این بھ تحصیل حقوق بپردازد

ایراد بھ كم ((پس از چھار سال انتظار، یادداشت غریبي براي عم خود بھ این مضمون فرستاد كھ ; كرد
، اگر چھ ١۵٨۴در ھمان سال، یعني در )). سالي من در برابر طول جامھام اثر خود را از دست میدھد

انتخاب شود، و با فرانسیس بیكن بیست و سھ سال بیش نداشت، بھ طریقي موفق شد بھ نمایندگي پارلمنت 
ملكھ بھ ). مادرش از پیرایشگران بود(اغماض بیشتري نسبت بھ پیرایشگران، نام خود را بلندآوازه ساخت 

دالیل او اعتنایي نكرد، ولي او آنھا را دوباره در رسالھاي پنھاني تحت عنوان آگھي درباره مباحثات 
  ). ١۵٨٩(كلیساي انگلستان دلیرانھ اظھار داشت 

وي پیشنھاد میكرد كھ ھر كس قول دھد، تا در مقابل ھر قدرت خارجي مخالف استقالل و آزادي انگلستان 
و از جملھ در مقابل دستگاه پاپ، از میھن خود دفاع كند، بھ سبب عقیده مذھبي خود مورد تعقیب قرار 

در واقع او از عصر خود و ; الیزابت و سسیل معتقد بودند كھ این جوان فیلسوف اندكي گستاخ است. نگیرد
  . جلوتر بود

دانشمند جوان بھ نجیبزاده جوان پند میداد . اسكس ذكاوت بیكن را دوست میداشت و نصایح او را میپذیرفت
بھ جاي مناصب نظامي، ; كھ فروتن باشد و، اگر نمیتواند فروتني در پیش گیرد، مخارج خود را تعدیل كند

; كستھاي سیاسي را آسانتر از شكستھاي نظامي میتوان جبران كردزیرا ش. مقامات اجتماعي بھ دست آرد
  . ھمچنین بھ وي میگفت كھ باید محبوبیت خود را نزد عوام بھ عنوان خطري از جانب ملكھ تلقي كند

در . بیكن امیدوار بود كھ اسكس بھ صورت سیاستمداري درآید و بھ نصیحتگویي خود فرصت ارتقا بدھد
  : ھاي مشھور بھ سسیل متوسل شد ا این جملھوي دوباره ب ١۵٩٢سال 

پستي وضع . ... سي و یك سال عمر، مقدار زیادي شن در ساعت شني است. اكنون دیگر اندكي پیر میشوم
اعتراف میكنم كھ بھ ھمان نسبت كھ مقاصد اجتماعي متوسطي دارم، . ... من اندكي مرا بھ ھیجان میآورد

و این خواه از كنجكاوي باشد، خواه از گزافگویي، یا از طبیعت ... . مقاصد را تماما قلمرو خود میدانم
  . چنان در سرم جاي گرفتھ است كھ آن را نمیتوان خارج كرد... من

ھنگامي كھ اسكس از سسیل و الیزابت بھ اصرار تقاضا كرد كھ منصب خالي دادستاني را بھ بیكن تفویض 
بیكن، ادوارد كوك، كھ از او مسنتر و از لحاظ فني كنند، تقاضاي او مورد قبول واقع نشد، بھ جاي 

شایستھتر بود، انتخاب شد، اسكس بھ طرزي كھ در خور بود خود را مقصر دانست، و ملكي در تویكنم با 
بیكن، قبل از استفاده از این موھبت، مدت كوتاھي را بھ سبب بدھكاري در . لیره بھ بیكن عطا كرد ١٨٠٠

  . زندان گذراند

وابستھ بھ وكالي دادگستري، كھ مشاور شوراي سلطنتي )) شوراي دانایان((بھ عضویت  ١۵٩٧در سال 
  . بود، انتخاب شد

دلیري . اسكس علیرغم توصیھ بیكن، وارد نظام شد، و در صدد برآمد كھ فرماندھي ارتش را بھ عھده گیرد
ست او در آسور، غرور، و شك; بیباكانھ او در كادیث باعث محبوبیت وي و در نتیجھ موجب وحشت شورا

ھنگامي كھ الیزابت توصیھ او را . اسراف بیاندازه، و زبان درازش باعث رنجش درباریان و خشم ملكھ شد
. در مورد انتصاب سرجورجكرو بھ فرمانداري ایرلند نپذیرفت، اسكس از راه استھزا پشت بھ ملكھ كرد

اسكس شمشیر خود را ))! برو گم شو: ((زد الیزابت در خشم شد و سیلیي بھ بناگوش او نواخت و فریاد
من از پدر شما . این اھانتي است كھ آن را تحمل نخواھم كرد: ((محكم چسبید، و با صداي بلند بھ او گفت

پس از آن، غضب آلوده از حضور او بیرون رفت، و ھمھ درباریان انتظار )). ھم آن را تحمل نمیكردم
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ولي الیزابت عكسالعملي نشان نداد، و برعكس، ). ١۵٩٨(نداني كند داشتند كھ ملكھ او را در برج لندن ز
شاید ھم براي راحت شدن از دست او چنین . چند ماه بعد او را بھ عنوان نایبالسلطنھ خود بھ ایرلند فرستاد

  . كرد

ولي ; بیكن بھ او تذكر داده بود كھ كار بیارزش استفاده از زور و فشار را براي مبارزه با مذھب نپذیرد
، در میان ھلھلھ عوام و نگراني دوستان و ١۵٩٩مارس  ٢٧وي در . اسكس مایل بود فرمانده لشكر باشد

یت، بدون اجازه ملكھ بھ خرسندي دشمنان عازم دوبلن شد، اما شش ماه بعد، پس از ناكامي در این مامور
. انگلستان بازگشت، بیخبر یك راست بھ اطاق آرایش او رفت، و كوشید كھ اقدامات خود را توجیھ كند

الیزابت در حالیكھ دندان روي جگر گذاشتھ بود، بھ حرفھاي او گوش داد، و او را تحت نظر لرد مھردار 
  . سلطنتي در یوركھاوس گذاشت تا بھ اتھاماتش رسیدگي شود

. مردم لندن كھ از شكست او آگاه نبودند و پیروزیھاي او را بھ خاطر داشتند، از این قضیھ ناراضي شدند
و بیكن را بھ عنوان عضو شوراي دانایان و . شوراي سلطنتي دستور داد كھ دادگاھي نیمھ علني تشكیل شود

ولي چون آنان ; و را معاف دارندبیكن تقاضا كرد كھ ا. وكیل ملكھ مامور كرد كھ ادعانامھاي تنظیم كند
اسكس درستي آن را تصدیق كرد و ; ادعانامھاي كھ تنظیم كرد مالیم بود. اصرار ورزیدند، ناچار پذیرفت
سپس او را از مقاماتش عزل كردند و بھ وي دستور دادند كھ تا زماني كھ . حاضر بھ اطاعت از قانون شد

  ). ١۶٠٠ژوئن  ۵(ند ملكھ بھ آزادي او رضا دھد در منزل خود بما

  . اوت اسكس آزادي خود را بازیافت ٢۶بیكن از او دفاع و حمایت كرد، و در 

یكي از دوستانش بھ نام ھنري را تسلي . اسكس در خانھ شخصي خود ھمچنان درصدد كسب قدرت بود
نتجوي، اسكس او را بھ ایرلند فرستاد تا بھ ماو. ملقب بھ ارل آو ساوثمتن مشوق و حامي شكسپیر بود

نایبالسلطنھ آنجا، توصیھ كند، كھ با لشكر خود بھ انگلستان باز گردد، و بھ اسكس اجازه دھد تا زمام 
بھ جیمز ششم نامھاي نوشت،  ١۶٠١اسكس در اوایل . ولي ماونتجوي نپذیرفت. حكومت را بھ دست بگیرد

جیمز پاسخي ; ابت دفاع كندو از او استمداد كرد، و بھ وي قول داد كھ از او بھ عنوان جانشین الیز
شایع شد، كھ رابرت سسیل قصد دارد دختر : در لندن ھیجان شدیدي برپا گشت. تشویقآمیز بدو نوشت

و ; و قرار است كھ اسكس در برج لندن زنداني شود; پادشاه اسپانیا را بر تخت سلطنت انگلستان بنشاند
  . رالي سوگند خورده است كھ او را بكشد

را بر آن داشت، كھ پیغامي براي اسكس بفرستد، و او را بھ شركت در شوراي سلطنتي  سسیل جوان ملكھ
دوستانش بدو . شاید منظور او از این عمل آن بود كھ اسكس مطالبي در باره رفتار خود بگوید. دعوت كند

ي مریك، یكي از دوستان او، بھ نام سرگیل. تذكر دادند، كھ شاید توطئھاي جھت دستگیریش چیده شده باشد
بھ كمپاني چیمبرلین پولي داد كھ شب آن روز در ساوثوارك نمایشنامھ ریچارد دوم، اثر شكسپیر، را بھ 

  . این نمایشنامھ درباره پادشاھي است كھ بھ حق از سلطنت خلع شده است. روي صحنھ بیاورد

شور و ھیجان در حدود سیصد تن از طرفداران اسكس، سالح در دست و با ) ١۶٠١فوریھ  ٧(روز بعد
ھنگامي كھ لرد مھردار سلطنتي و سھ تن دیگر از اشراف براي . بسیار، در حیاط منزل او گرد آمدند

تحقیق بھ این اجتماع غیرقانوني وارد شدند، طرفداران اسكس، آنان را زنداني كردند و با خود اسكس، كھ 
داشت كھ مردم بھ حمایتش قیام كنند، ولي  وي انتظار. مردد مانده بود، بھ لندن رفتند و شورشي برپا ساختند

قواي دولتي مراقب بود . واعظان بھ آنان توصیھ كردند كھ در داخل منازل خود بمانند، و آنان نیز پذیرفتند
  . اسكس دستگیر و در برج لندن زنداني شد. و شورشیان را مجبور بھ فرار كرد

ي سلطنتي بھ بیكن دستور داد كھ در تنظیم شورا. سپس او را بھ اتھام خیانت بسرعت محاكمھ كردند
، ولي موافقتش .امتناع او از این امر آینده خدمات سیاسیش را تباه میكرد. ادعانامھ با كوك ھمكاري كند

ھنگامي كھ كوك در قرائت ادعانامھ لكنت پیدا كرد، بیكن از جا . شھرت او را پس از مرگ بر باد داد
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اسكس بھ گناه خود . و محكومكنندھاي موضوع را مطرح ساخت برخاست و با صراحت متقاعد كننده
ارل آو ساوثمتن بھ حبس ابد . پنج تن از آنان دستگیر و اعدام شدند. اعتراف و نام ھمكارانش را افشا كرد

میگویند ملكھ روزي یك حلقھ انگشتري بھ ارل آو اسكس داد . جیمز اول بعدا او را آزاد كرد; محكوم گشت
. بود كھ اگر در اوقات گرفتاري و نیازمندي آن را بھ وي باز گرداند، بدو كمك خواھد كرد و بھ او گفتھ

فوریھ  ٢۵در . ولي اگر این انگشتري بدین منظور براي ملكھ فرستاده شده باشد، بھ دست وي نرسیده است
و دلیرانھ ، ارل آو اسكس در سن سي و پنج سالگي بھ سرنوشتي كھ ناشي از طبیعتش بود دچار شد ١۶٠١

تا یك . رالي، كھ دشمن او بود، ھنگام فرود آمدن تبر بر گردن اسكس، گریھ كرد. بھ استقبال مرگ رفت
  . سال سر بریده و پوسیده او از برج لندن آویختھ بود

XI  -١۶٠٣-١۶٠١: سالھاي آخر الیزابت   

فكر اینكھ آن سر شب و روز شاید منظره سربریده اسكس یا . سالھاي آخر عمر الیزابت بسیار غمانگیز بود
وي ساعتھا متفكر و . بھ او خیره نگاه میكند، در اندوھناكي سالھاي آخر عمر الیزابت بیتاثیر نبوده باشد

مغموم مینشست، و اگر چھ تفریحات دربار را ھمچنان ادامھ میداد و گاھگاه دلیرانھ تظاھر بھ خوشحالي 
و ; مردم انگلستان دیگر او را دوست نمیداشتند. لزل شده بودمیكرد، در واقع دلمرده، و بنیان سالمتش متز

آخرین . احساس میكردند كھ وي بیش از اندازه زیستھ است و باید جاي خود را بھ شاھزاده جوانتري بدھد
پارلمنت زمان الیزابت بیش از سایر پارلمنتھا علیھ تجاوز او بھ آزادي پارلماني، تعقیب پیرایشگران، 

برخالف . زافزون و اعطاي انحصارات تجاري بھ اشخاص مورد نظر، اعتراض میكردتقاضاي پول رو
تصور ھمگان، ملكھ در این مورد اخیر با نظر پارلمنت موافقت كرد، و قول داد كھ آن نقیصھ را مرتفع 

ھمھ اعضاي پارلمنت جھت اظھار تشكر بھ حضور ملكھ رفتند، و ضمن آنكھ ملكھ ظاھرا آخرین نطق . كند
 ٢٠(را، كھ حاكي از آرزوھایش بود، ایراد میكرد در برابر او زانو زدند )) نطق طالیي((بھ نام  خود،

  : ، ملكھ بھ آنان چنین گفت)١۶٠١نوامبر 

ھیچ جواھر گرانبھایي وجود ندارد كھ من آن را بر عشق شما ترجیح بدھم، زیرا من این عشق را گرانبھاتر 
من این . ھ این منصب عالي از طرف خداوند بھ من تفویض شده استو اگر چ. ... از ھر گنجینھاي میدانم

  . را افتخار تاج و تخت خود میشمرم كھ با عشق شما سلطنت كردھام

  : سپس بھ آنان فرمود كھ برخیزند و بعد گفت

ن پادشاه بودن و تاج بر سر داشتن در نظر كساني كھ آن را میبینند، با شكوھتر میآید تا در نظر كساني كھ آ
من بھ نوبھ خود، اگر بھ خاطر وجدانم نبود تا وظیفھاي را كھ خداوند بھ من سپرده . ... را بر سر میگذارند

است انجام دھم، در برابر او سر تعظیم فرود آرم، و امنیت شما را حفظ كنم، بھ میل خود حاضر بودم كھ 
ن براي سعادت شما نباشد، مایل این مقام را بھ دیگري واگذارم، و از دست شكوھي كھ پر از دردسر م

و اگر چھ فرمانروایان قویتر و عاقلتري داشتھاید، ھرگز فرمانروایي . نیستم كھ دیگر زندگي و سلطنت كنم
  . نداشتھاید و نخواھید داشت، كھ بیش از من شما را دوست داشتھ باشد

نداختھ بود و، تا زماني كھ ماري الیزابت تا آنجا كھ توانستھ بو، مسئلھ تعیین جانشین خود را بھ تعویق ا
بھ عنوان وارث حقیقي تخت و تاج انگلستان حیات داشت، الیزابت نمیتوانست ) ملكھ اسكاتلند(استوارت 

پس از اعدام ماري استوارت، فرزندش . اجازه دھد كھ وي استقرار مذھب پروتستان را بھ خطر بیندازد
اگر چھ وي مردي بیاراده و منحرف بود، پیروي او ; میشد جیمز ششم پادشاه اسكاتلند ظاھرا وارث الیزابت

الیزابت میدانست كھ رابرت سسیل و سایر اعضاي دربار، بھ . از مذھب پروتستان باعث تسالي ملكھ بود
انتظار مرگ ملكھ، نھاني با جیمز مشغول مكاتبھاند تا جلوس او را بر تخت سلطنت انگلستان تسھیل و آینده 

  . دخود را تضمین كنن
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ولي او از زیاد زیستن بھ . در سرتاسر اروپا شایع شده بود كھ الیزابت در نتیجھ ابتال بھ سرطان خواھد مرد
حال مرگ افتاده بود، و وجودش دیگر نمیتوانست غم و شادي و سنگیني لطمھ گذشت روزگار بیرحم را 

  . تحمل كند

كھ او را با اشعار فكاھي بر سر حال  ھنگامي كھ سر جان ھرینگتن، پسر تعمیدي ملكھ، درصدد برآمد
وقتي كھ احساس كني آفتاب عمرت بر لب بام است، از این :((بیاورد، وي مانع از این كار شد و بھ او گفت

، پس از آنكھ الیزابت خود را جسورانھ در معرض باد ١۶٠٣در مارس )). مزخرفات كمتر لذت میبري
وي بیشتر اوقات بیماري را . ھ ھفتھ در آتش تب سوختزمستاني قرار داد، سرما خورد و تب كرد و س

پزشكي نخواست، بلكھ دستور داد رامشگران حضور یابند و . روي صندلي گذرانید، یا بھ پشتي تكیھ كرد
ھویتگیفت، اسقف . سرانجام درباریان او را متقاعد كردند، كھ در بستر استراحت كند. آھنگھایي بنوازند

وي در كنار بستر ملكھ زانو زد . لكھ دعا كرده بود، مورد مالمتش قرار گرفتاعظم، كھ براي طول عمر م
و ھنگامي كھ آن را بھ پایان رسانید و برخاست تا برود، الیزابت بھ او دستور ; و بھ دعا خواندن پرداخت

ر دعا ، بھ او اشاره كرد كھ بیشت))زانوان پیرمرد خستھ شده بود((و دوباره وقتي كھ ; داد كھ ادامھ دھد
خوابي كھ دیگر از آن بیدار . پیرمرد فقط وقتي آسوده شد كھ ملكھ در اواخر شب بھ خواب رفت. بخواند

امروز صبح، در : ((، جان منینگم در یادداشتھاي روزانھ خود چنین نوشت)مارس ٢۴(روز بعد . نشد
فتد، جھان را ترك حدود ساعت سھ، علیاحضرت، آرام مثل برھاي یا مثل سیب رسیدھاي كھ از درخت بی

  . ظاھرا ھم چنین بود)). گفت

بسیاري از آنان احساس . مردم انگلستان كھ مدتھا منتظر فرارسیدن مرگ او بودند، باز متاثر شدند
میكردند، كھ عصر درخشاني بھ پایان رسیده، دست نیرومندي از سكان افتاده است، و بعضي دیگر مثل 

  :بیكن او ملكھ بزرگي میدانست و میگفت. مرجي آغاز شودشكسپیر میترسیدند كھ فترت پر ھرج و 

اگر پلوتارك زنده بود و میخواست شرح زندگي بزرگان را با ھم مقایسھ كند، در این امر سرگردان میماند، 
این بانو چنان معلوماتي داشت كھ در جنس او غریب بود و . زیرا در میان زنان كسي را نظیر او نمییافت

این قسمت از جزیره ھرگز ... اما در مورد سلطنت او. ... زادگان بندرت دیده میشدحتي در میان شاھ
دورھاي بھتر از این چھل و پنج سال بھ خود ندیده است، البتھ نھ از لحاظ آرامش فصلھا، بلكھ از لحاظ 

عدل  حكومت عاقالنھ او، زیرا اگر، از یك طرف، بھ استقرار مذھب حقیقي، صلح و امنیت دایم، برقراري
و داد، و رفتار مالیم با اشراف بنگریم، و از طرف دیگر، اختالفات مذھبي، گرفتاریھاي ممالك ھمجوار، 

و بعد ھم بھ تنھا بودن او توجھ كنیم، آن وقت با مالحظھ ; جاھطلبي اسپانیا، و مخالفت رم را درنظر آوریم
تصور میكنم . دیع و تا این حد شایستھ باشداین نكات، چون نمیتوانستم مثال دیگري بیاورم كھ تا این پایھ ب

نمیتوانستم مثال عالیتر و قابل توجھتري در مورد تقارن علم در فرمانده كشوري با خوشبختي ملتي پیدا 
  . كنم

اگر از لحاظ تاریخي بھ پشت سر بنگریم، باید تصور الیزابت را قدري سایھ بزنیم و عیوب این ملكھ بینظیر 
الیزابت زني مقدس یا دانشمند نبود، بلكھ زني با . دھیم و از آنھا چشمپوشي كنیمرا مورد بررسي قرار 

كامال برقرار نشد و ھمھ )) حقیقت مذھب((در زمان وي . حرارت و پرشور و شیفتھ و عاشق زندگي بود
مني در زیر تاكھاي خود ھرچھ میكاشتند در كمال ای((اتباع او، ھمچنانكھ شكسپیر گفتھ است، نمیتوانستند 

. فرمانروایي عاقالنھ او تا اندازھاي مرھون ھمكارانش بود)). بخورند و آھنگھاي شورانگیز صلح بخوانند
و گاھي ھم موجب ; تردید و دودلي الیزابت غالبا و شاید بر اثر تغییر روزگار، نتایج خوب بھ بار میآورد

اما وي نھ . نجات او میگشتچنان ضعفي در سیاست میشد كھ فقط آشفتگي وضع داخلي دشمنانش باعث 
الیزابت اسكاتلند را از زیر . تنھا از دشواریھا نجات مییافت، بلكھ بھ وسایل خوب یا بد پیشرفت ھم میكرد

بھ ھانري دو ناوار امكان داد كھ در برابر مراسم ; تسلط فرانسھ بیرون آورد و بھ انگلستان نزدیك ساخت
در عصر الیزابت، علم و ادبیات بر اثر ثروتمند شدن مردم . را صادر كند نانتقداس در پاریس، فرمان 

این ملكھ اگر چھ استبداد پدر را ادامھ داد، در عوض با انسانیت و لطف خود آن را تعدیل كرد . رونق یافت
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و، چون شوھر و فرزندي نداشت، انگلستان را كودك خود میدانست، صادقانھ دوستش میداشت، و عمر 
  . الیزابت بزرگترین فرمانرواي انگلستان بھ شمار میرود. خود را صرف خدمت آن میكرد

  فصل دوم 

  

  انگلستان شادكام 

١۵۵١- ٨۶٢۵  

I  - كار  

انگلستان چھ نوع كشوري بود كھ باعث قدرت و پیروزي الیزابت شد، و بھ شكسپیر زبان و الھام داد 
مردان عصر الیزابت چھ نوع مردمي بودند، كھ تا آن اندازه بیباكانھ پرخاشگر و صریحاللھجھ و پرنشاط 

رزیدند و خانھ میساختند و بودند چگونھ میزیستند و كار میكردند، لباس میپوشیدند، و میاندیشیدند، عشق میو
، انگلستان در حدود پنج میلیون نفر جمعیت داشت، بیشتر آنھا بھ كشاورزي ١۵٨١آواز میخواندند در 

بعضي . اكثر این عده زمین را شخم میزدند و تخم میكاشتند و فقط در محصول شریك بودند. اشتغال داشتند
عدھاي دیگر، كھ شماره آنھا ھر سال افزایش ; ددیگر بھ صورت مستاجر، ماالالجاره معیني میپرداختن

چینھكشي بھ دور اراضي عمومي ھمچنان . مییافت، كشاورزاني بودند كھ مالك مطلق زمین خود بودند
سرفداري تقریبا منسوخ شده بود، ولي اخراج . ادامھ داشت، زیرا گلھداري از كشاورزي پرسودتر بود

ضي و دستھبندي، طبقھاي كارگر و بدبخت بھ وجود آورده بود مستاجران، در نتیجھ چینھكشي بھ دور ارا
كھ نیروي خود را بھ طور مخاطرھآمیزي بھ صاحبان مزارع میفروخت، یا در دكانھاي شھرھاي در حال 

  . توسعھ بھ كار میبرد

ي اما، بھ استثناي پایتخت، شھرھا ھنوز كوچك بودند، تاریچ و بریستول، كھ بعد از لندن بزرگترین شھرھا
انگلستان بھ شمار میرفتند، ھر یك بیش از بیست ھزار نفر جمعیت نداشتند، ولي قضیھ داراي جنبھ مثبتي 

ھا داراي باغ بود، یا در  مردم شھرھا با یكدیگر روابط دوستانھ داشتند و حتي در لندن بیشتر خانھ: نیز بود
مختلفي را، كھ شكسپیر از آنھا در اشعار و ساكنان آنھا میتوانستند گلھاي ; مجاورت دشتھاي باز قرار داشت

  . خود نام برده است، بچینند

ولي قیمت ھیزم ; ھا را با سوزاندن ھیزم گرم میكردند، در صنایع، جھت سوخت، ذغال بھ كار میبردند خانھ
در قرن شانزدھم بسیار ترقي كرد، و تقاضاي روزافزون شھرھا براي دریافت ذغال، مالكان اراضي را بر 

بنابراین، كارگران آلماني را براي پیشرفت استخراج . اشت كھ بھ جستجوي ذخایر زیرزمیني بپردازندآن د
الیزابت استعمال ذغال را در لندن قدغن كرد، ولي نیازمندیھاي اقتصادي . معادن و فلزكاري استخدام كردند

م و ستم آلوا، از ھلند بھ بھ ھمان نسبت كھ بافندگان و قصاران، در نتیجھ ظل. دستور او را باطل ساخت
جماعت ھوگنو، با مھاجرت خود بھ انگلستان . انگلستان میگریختند، دكانھاي پارچھفروشي افزایش مییافت

كشیشي انگلیسي، بھ نام ویلیام لي در سال . مھارت خویش را در صنعت و تجارت بھ آن كشور انتقال دادند
ماھیگیري مھمترین صنعت بھ شمار میرفت، . رددستگاه نیمھ خودكاري جھت كشبافي اختراع ك ١۵٨٩

زیرا دولت از آن حمایت میكرد تا مردان را بھ دریانوردي عادت دھد و براي نیروي دریایي ذخیرھاي 
از این رو الیزابت، برطبق یكي از عادات كلیساي كاتولیك، بھ اتباع خود دستور داد، كھ در دو ; تھیھ كند

  . زه بزرگ، از خوردن گوشت پرھیز كنندروز در ھفتھ و ھمچنین ایام رو
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اصناف، كھ در نتیجھ مقررات مربوط بھ قرون وسطي فلج شده بودند، در این عصر، كھ استقالل فرد و 
گردانندگان امور بازرگاني، كھ . ابداع دو شاخص عمده آن بود، ھمچنان بازارھاي خود را از دست میدادند

ھا تقسیم  د، مواد خام میخریدند، آنھا را میان دكانھا و خانوادهمردمي زیرك بودند، سرمایھ گرد میآوردن
میكردند، محصول را میخریدند، و تا آنجا كھ وسیلھ حمل و نقل و امكان داد و ستد وجود داشت، آن را 

سرمایھداري در انگلستان در خانھ آغاز شد و پدر، مادر، دختر و پسر جھت مقاطعھكاران . میفروختند
. بھ وجود آمد كھ تا اواخر قرن ھیجدھم ادامھ یافت)) نظام خانگي((ردند و از این بھ بعد شروع بھ كار ك

تقریبا ھر خانھ بھ صورت كارخانھ كوچكي درآمد، كھ در آن زنان، بھ بافتن و ریستن كتان و پشم، دوختن، 
ق میشدند كھ نوعي ھنر شراب میانداختند، و تقریبا موف. و گلدوزي اشتغال داشتند، از گیاھان دارو میساختند

  . طباخي در انگلستان بھ وجود آورند

دولت الیزابت با ھمان تعصبي كھ براي مذھب قانون وضع میكرد، امور اقتصادي را نیز زیر نظر 
میگرفت، و چون سختگیریھاي شھرداري را در امر كارخانھ و داد و ستد مانع از پیشرفت تجارت و 

)) قانون شاگردي((بر طبق . ھ جاي مقررات ناحیھاي، معمول كردصنعت میدانست، مقررات ملي را، ب
. در انگلستان برقرار بود ١٨١۵مجموعھ قوانین پیچیدھاي جھت نظارت دولت تدوین شد كھ تا ) ١۵۶٣(

این قوانین، كھ بھ منظور جلوگیري از تنبلي و بیكاري بود، تصریح میكرد كھ ھر جوان قویبنیھاي باید 
تا انسان بھ بیست و سھ سالگي نرسیده باشد، غالبا، و نھ ھمیشھ، ((ي كند، زیرا مدت ھفت سال شاگرد

ھر جواني كھ بھ سي )). وحشي است و نیروي داوري ندارد و داراي تجربھ كافي جھت اداره خود نیست
، طبق دستور اولیاي امور. شیلینگ عایدي نداشت ۴٠سال نرسیده بود و بھ میل خود بیكار میماند و ساالنھ 

ھا ھمھ افراد سالم، كھ سنشان كمتر از شصت بود، میبایستي در  مجبور بود بھ كاري بپردازد، در دھكده
ھمھ كارگران میبایستي قراردادھاي یكسالھ ببندند و مزدي كھ تضمین شده . برداشت محصول شركت كنند

ري را در ناحیھ خود تعیین بھ امناي صلح اختیار داده شده كھ اقل و اكثر مزد ھر كا. باشد دریافت دارند
كارفرمایاني كھ بدون دلیل كارگران را جواب . پنس در روز تعیین شد ٩مزد كارگران لندن از قرار ; كنند

  . كارگراني كھ بیجھت كار خود را ترك میگفتند، بھ زندان میافتادند; شیلینگ جریمھ میشدند ۴٠میكردند، 

ھمچنین مقرر شد كھ ; قاضي محل از كار خود دست بكشد ھیچ كارگري حق نداشت بدون اجازه كارفرما و
كارگران باید دوازده ساعت در تابستان كار كنند و در روزھاي زمستان تا وقتي كھ ھوا تاریك نشده است، 

  . ھرگونھ اعتصابي ممنوع بود، و اعتصابكنندگان زنداني یا جریمھ میشدند. بھ كار ادامھ دھند

حفظ كارفرما، علیھ كارگر، پیشرفت كشاورزي بھ ضرر صنعت، و براي بھ طور كلي، قانون فوق جھت 
صنف بنایان، درھال در مقدمھ مقررات خود این جملھ تسلیبخش . حفاظت دولت علیھ انقالب اجتماعي بود

)). افراد بشر از لحاظ طبیعي مساویند و ھمھ توسط یك كارگر از یك گل ساختھ شدھاند: ((را نوشتھ بود
و شاید ھم سسیل بود كھ دستور تدوین قانون ; شتر از ھمھ سسیل و الیزابت آنرا باور نمیكردولي ھیچكس بی

  . صادر كرد ١۵۶٣اقتصادي را در 

این قانون بھ منظور ایجاد ! نتیجھ قانون مزبور این بود كھ فقر و فاقھ براي طبقھ كارگر اجباري شد
شد، ولي قضاتي كھ مامور این كار شده  ھماھنگي بین دستمزدھا و قیمت غذاھاي ضروري مردم تھیھ

و  ١۵٨٠بین سالھاي . دستمزدھا باال رفت، اما بسیار كندتر از قیمتھا. بودند، ھمگي از طبقھ كارفرما بودند
 ١۶۵٠تا  ١۵۵٠از سال . قیمت مایحتاج زندگي صد در صد، و دستمزد بیست درصد افزایش یافت ١۶۴٠

  . دتر شدوضع صنعتگران و كارگران روز بھ روز ب

)) ھاي اجاري كثیف میزیستند مملو از طبقھاي نسبتا فقیر و غالبا تبھكار شده بود، كھ در خانھ((حومھ لندن 
در مراسم تشییع جنازه ارل آو شروزبري . و در بعضي از قسمتھا، عمر را بھ گدایي و دزدي میگذراندند

  . ، در حدود بیست ھزار گدا تقاضاي غذا كردند)١۵٩١(
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اي رفع این معایب قوانین سختي علیھ گدایي گذراند، و یك سلسلھ قوانین نسبتا بشر دوستانھ نیز دولت بر
كھ در آن مسئولیت دولت در حفظ مردم از گرسنگي ) ١۵۶٣١۶٠١(موسوم بھ قانون گدایان تصویب كرد 

ن افراد قابل در ھر ناحیھ مالیاتي بھ منظور كمك بھ نیازمندان بیكار و بھ كار گماشت. تصریح شده بود
  . ھاي دولتي وضع شد استخدام در كارگاه

علل . افزایش قیمتھا بھ ھمان نسبت كھ باعث تشویق صنعت و تجارت گشت، بھ ضرر مستمندان تمام شد
مھم آن عبارت بود از استخراج نقره در اروپا، ورود فلزات گرانبھا از امریكا، و بیارزش كردن پول بھ 

مقدار نقرھاي كھ در اروپا استخراج ، یا از امریكا وارد شد، طبق نرخ  ١۵۴۴ تا ١۵٠١از . وسیلھ دولتھا
دالر بالغ  ٠٠٠,٠٠٠,٩٠٠بھ  ١۶٠٠تا  ١۵۴۵دالر میرسید و از  ٠٠٠,٠٠٠,١۵٠بھ  ١٩۵٧ارز در 

وي نظریھ سر تامس گرشم . الیزابت شرافتمندانھ علیھ بیارزش شدن پول انگلستان كوشش كرد. میشد
اخطار كرد كھ پول بد باعث خارج شدن پول خوب از جریان میشود  ١۵۶٠ا كھ در مشاور زیرك خود ر

بدان معني كھ مردم مسكوكاتي را كھ از فلزات واقعا گرانبھا ساختھ شده است، یا پنھان میكنند، یا ; پذیرفت
بھ خارج میفرستند، در صورتي كھ مسكوكات بدون فلز گرانبھا را براي مقاصد دیگر و مخصوصا 

این نظریھ بھ قانون !)) جنس بد الیق ریش صاحبش: ((خت مالیات بھ كار میبرند و در واقع میگویندپردا
الیزابت با كمك سسیل مسكوكاتي را كھ در زمان پدر و برادرش از ارزش افتاده . گرشم معروف شده است

با وجود این، . یدھاي انگلستان را بھ قرار اول بازگردان بود، اصالح كرد و محتواي نقره و طالي سكھ
قیمتھا ھمچنان افزایش یافت، زیرا ورود یا استخراج طال و نقره و رواج مسكوك از تولید كاال سریعتر 

  . انجام میگرفت

انحصارات نیز در باال رفتن قیمتھا موثر بودند، الیزابت بھ منظور تولید یا فروش كاالھایي چون آھن، 
ھ، نخ تابیده، پوست، چرم و شیشھ بھ اشخاص امتیاز یا روغن، سركھ، ذغالسنگ، سرب، شوره، نشاست

وي این امتیازات را جھت تشویق سرمایھداران بھ واردكردن كاال و تاسیس صنایع جدید، و . انحصار میداد
ھنگامي . گاھي بھ عنوان پاداش جھت مناصب خدماتي كھ حقوق كافي بھ آنھا تعلق نمیگرفت، اعطا میكرد

حصارات بھ صورت شورشي در پارلمنت درآمد، الیزابت حاضر شد، آنھا را تا كھ اعتراض علیھ این ان
بعضي از آنھا ھمچنان بھ ). ١۶٠١(زماني كھ در اقدامات صاحبان انحصار تحقیق نشده است، ملغا كند 

  . قوت خود باقي میماند

ھیچكس . فت كردتجارت داخلي، كھ بدین ترتیب گرفتار اشكاالتي شده بود، كندتر از تجارت خارجي پیشر
ھاي  حق نداشت در شھري كھ مقیم آنجا نبود، كاالیي را بھ فروش برساند، مگر در نمایشگاه فراورده

  . صنعتي آن شھر

ھایي در بسیاري از شھرھا بھ تناوب تشكیل میشد، و شماره آنھا در سال از پانصد یا ششصد  چنین نمایشگاه
شگاه بارثالومیو بود، كھ در ماه اوت ھر سال نزدیك لندن مشھورترین آنھا نمای; نمایشگاه افزونتر بود

ھاي آبي  كاالھا را بیشتر از راه. تشكیل میشد و براي جلب توجھ مردم بھ كاالھا، سیركي نیز برپا میكرد
ھا خراب بود ولي رو بھ اصالح میرفت و مسافران  جاده. ھا پر از كشتي بود رودخانھ; حمل میكردند

قاصدي كھ خبر مرگ الیزابت را بھ ادنبوگ آورد، ; صد و شصت كیلومتر راه طي كنندمیتوانستند روزانھ 
تاسیس شده بود، فقط در خدمت  ١۵١٧دستگاه پست، كھ در . كیلومتر راه پیمود ٢۶٠در روز اول حركت 

مسافرت . ھاي خصوصي توسط اشخاص، پیكھا، سفیران یا مسافران دیگر فرستاده میشد نامھ; دولت بود
وسیلھاي تجملي  ١۶٠٠و تا سال ; مرسوم شد ١۵۶۴كالسكھ در حدود . با اسب صورت میگرفت بیشتر

شماره آنان بھ اندازھاي افزایش یافت، كھ دولت مجبور شد بھ علت  ١۶٣۴ولي تا . براي عدھاي محدود بود
جود داشت، و ھاي خوبي و ھا مھمانخانھ در راه. ھا مانع از كالسكھراني توسط اشخاص عادي شود تراكم راه

زنان خوبي ھم در آنھا كار میكردند بھ استثناي مواقعي كھ مسافران نمیخواستند كھ آن زنھا خوب باشند اما 
در این زمان مردم . مسافران مجبور بودند كھ از جیب خود مواظبت كنند و مقصد خود را پنھان دارند

  . ناگزیر بودند كھ ھشیار و گوش بھ زنگ باشند
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صدور كاالھاي ساختھ شده راه خوبي جھت پرداخت . ، تجارت خارجي نیز رونق یافتبا تكامل صنعت
بازار از وضع محلي و بھ صورت ملي و سپس . بھاي اشیاي تجملي شرق و مواد خام بھ شمار میآمد

اروپایي درآمد، و حتي دامنھ آن بھ آسیا و امریكا كشیده شد و قدرت و فعالیت دولتھا با توسعھ تجارت و 
انگلستان، مانند فرانسھ و اسپانیا، مایل بود كاال صادر و طال وارد كند، . ئل ناشي از آن افزایش یافتمسا

زیرا طبق نظریھ مركانتیلیسم، كھ در آن عھد رواج داشت، ثروت یك ملت برحسب فلزات گرانبھایي كھ در 
)) تعادل تجاري((باره ظاھرا فرانسیس بیكن نخستین كسي بود كھ در. اختیار داشت، تخمین زده میشد

سسیل . مساعد سخن گفت و مقصود او فزوني صادرات بر واردات و در نتیجھ دریافت طال و نقره بود
وي . در ھمھ سیاستھا این است كھ از استفاده كاالھاي غیرالزم اجتناب شود((اظھار میداشت كھ ھدف او 

را پولي بینالمللي میدانست، كھ در صورت میدانست كھ طال و نقره را نمیشود خورد و پوشید، ولي آنھا 
صنایع ملي را در زمان صلح حمایت . ضرورت با آنھا میشد، ھمھ چیز، حتي اتحاد دشمنان را خرید

از اینجا بود كھ دولتھا با . میكردند، تا مبادا ملت در زمان جنگ بھ محصوالت خارجي نیازمند شود
. و صادرات را با اعطاي كمك تشویق میكردند برقراري حقوق گمركي جلو واردات را میگرفتند،

بازاري )) بازرگانان ماجراجو((; جھت فروش كاالھاي انگلیسي در خارج تاسیس شد)) شركتھاي تجاري((
براي صدور كاالھاي خود در ھامبورگ ایجاد كردند، آنتوني جنكینسن رھبري ھیئتھاي تجاري را براي 

بھ عھده گرفت، ھیئت دیگري بھ ھندوستان رفت ) ١۵۶٢(و ایران ) ١۵۵٧(معاملھ با روسیھ 
، و كمپاني تاریخي ھند ١۵٩۵، و كمپاني مسكویي در ١۵٨١، و كمپاني انگلیسي تركیھ در )١۵٨٣١۵٩١(

  . زمینھ براي اقدامات ھیستینگر و كالیو آماده گشت. تاسیس شد ١۶٠٠دسامبر  ٣١شرقي در 

در ; ھاي تجاري تازه در اقیانوسھا بھ مسافرت پرداختند راهكساني كھ عاشق دریا یا پول بودند، جھت یافتن 
بھ سبب عالقھ بھ یافتن بازار و تاسیس . واقع علم جغرافیا تا اندازھاي محصول فرعي شوق و ذوق آنان بود

جنگلھاي انگلستان بھ صورت دگل و بدنھ كشتي درآمد، ; مستعمره، عالقھ بھ كشتیسازي نیز بھ وجود آمد
  . بھ تسلط بر دریاھا كرد، و اسما و عمال امپراطوري بریتانیا تشكیل شد بریتانیا شروع

شماره بانكھا فزوني . بھ ھمان نسبت كھ تجارت توسعھ یافت، موسسات مالي براي تسریع آن بھ وجود آمد
; یك شركت سھامي براي تجارت با روسیھ تشكیل دادند)) بازرگانان ماجراجو(( ١۵۵٣در سال . گرفت
پس از اعزام ھر ھیئت، منافع را تقسیم میكردند و ; لیره انتشار یافت ٢۵ز قرار سھمي سھم ا ٢۴٠

كمپاني ھند شرقي نیز بھ مسافرتھایي كھ ترتیب . سرمایھاي كھ بھ كار انداختھ بودند، دوباره بھ دست میآمد
اعث ھجوم درصد منفعتي كھ در نخستین سفر خود بھ دست آورد، ب ۵,٨٧میداد، كمكھاي مالي میكرد و 

درباریان، قضات، روحانیان، شھسواران، بیوھزنان، دختران خانھ مانده و بازرگانان جھت شركت در 
دولت، تنزیل  ١۵۵٢از سال . زن و مرد پول را بھ ھمان شدت امروز دوست میداشتند. مسافرت بعدي شد
پیشھ باعث شد كھ دولت در ولي رشد متوالي كار و ; اعالم كرد)) گناه بسیار منفوري((پول را بھ عنوان 

الیحھ رباخواري تصویب كرد و در آن بین بھره و رباخواري فرق گذشت ((قانوني موسوم بھ  ١۵٧١سال 
با افزایش معامالت سھام، بورسھایي جھت مبادلھ مالكیت سھام یا . و ده درصد منفعت را قانوني دانست

، ١۵۶۶در سال . روش كاال بھ جریان گذاشتھ شدكاالھا تشكیل یافت، و پول بیشتري براي تسھیل خرید و ف
، این ١۵٧٣در سال . گرشم بورس شاھي را بھ منظور عملیات بازرگاني و مالي از این نوع بوجود آورد

  . موسسھ براي نخستین بار سیاست مربوط بھ بیمھ عمر را اعالم داشت

. ، فعالیت تجاري رونق گرفتبھ ھمان سرعت كھ لندن بھ صورت یكي از بازارھا و مراكز جھان درآمد
مسافري كھ بھ بسیاري از كشورھا سفر كرده بود دكانھاي . ھاي تاریك با كاالھا جلوھاي پیدا كرد كوچھ

اغلب بازرگانان جاي كافي نداشتند، و بعضي از آنان از . زرگران لندن را با شكوھترین زرگریھا خواند
استفاده میكردند و مطمئن بودند كھ عیسي پس از  صحن كلیساي جامع سنت پول بھ عنوان اداره موقتي

وكالي دادگستري با موكالن خود در آنجا گفتگو میكردند، بعضي  ;استكالون عقیده خود را تغییر داده 
و دورھگردان نان و گوشت، ماھي و میوه، آبجو انگلیسي  دیگر پول خود را روي سنگ قبرھا میشمردند،

ھاي تنگ و پرگل و الي  ھا و گاریھا در كوچھ ھا، دستفروشھا، كالسكھ پیاده. و آبجو معمولي میفروختند
رودخانھ تمز بھ عنوان شاھراه عمده محسوب میشد و كرجیھا و قایقھا و كشتھاي تفریحي از . میلولیدند
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ریبا در ھر نقطھاي قایقراني براي حمل مسافر یا كاال بھ پایین یا باالي رودخانھ دیده تق. روي آن میگذشتند
این تكیھ كالمھا )). آھاي بھ طرف غرب((یا )) آھاي بھ طرف شرق((كھ بھ صداي بلند فریاد میزد، ; میشد

ون ھنگامي كھ بوھاي گوناگ. شد) ١۶٠٣١۶٢۵(ھاي دوره سلطنت جیمز اول  بعدا عنوان نمایشنامھ
رودخانھ كاھش یافت، این راه آبي بصورت محلي براي تجارت، تفریح و عشقبازي درآمد، در اطراف آن 

ساختھ شد،  ١٢٩٩پل لندن، كھ در سال . نمایشھاي عالي برپا میشد، متموالن در آن حدود مقیم میشدند
در جنوب شھر . تباعث افتخار شھر بود، و تنھا راه میان محلھاي شمالي و جنوبي آن بھ شمار میرف

ھا، و زندانھاي در اینجا تاجر ھمھ كاره بود، و خاوندھاي لقبدار بھ  ھا، روسپیخانھ ھا، تماشاخانھ میخانھ
. خانواده سلطنتي و اعیان در قصرھاي خارج از لندن میزیستند. آساني نمیتوانستند بھ آنجا رفت و آمد كنند

در آنجا نیز بازرگانان عقاید خود . اد، شھري جداگانھ بودوستمینستر، كھ پارلمنت در آنجا تشكیل جلسھ مید
باعث وحشت ملكھ شد، و نیم قرن بعد پادشاه وقت  ١۶٠٠ھمین مكان در حدود سال ; را تحمیل میكردند

  . انگلستان را در ھمانجا گردن زدند

II -مدارس  

مقدار كمي التیني و از آن كمتر یوناني، كمي . در دوره شكسپیر مردم بھ تعلیم و تربیت عادت نداشتند
با حرص و ولع اما شتابان كتاب میخواندند و بیدرنگ مطالب خوانده ; بیشتر ایتالیایي و فرانسوي میدانستند

ان خود با گستاخي بیسابقھاي سخن تا پایان عمر بھ مدرسھ میرفتند و با آموزگار. شده را آزمایش میكردند
  . میگفتند

زباني كھ مردم بھ كار میبردند زبان مدرسھاي نبود، بلكھ میراث سلتي، رومي، ساكسوني، و انگلیسي دوره 
ھمچنین اصطالحات و كلمات . نورمانھا بود، كھ در آن كلمات فرانسوي و ایتالیایي فراوان یافت میشد

آن شنیده میشد، و حتي از ھر كلمھ كلمات تازھاي میساختند و قوه تخیل ھاي ایالتي در  عامیانھ و لھجھ
ھرگز زباني چنان سرزنده، نیرومند، . نیرومند خود را در ایجاد سخنان مبتكرانھ بھ كار میبردند

  . انعطافپذیر، و غني وجود نداشتھ است

درست تالیف نشده بود، و ھیچ كتاب لغتي جھت یافتن امالي  ١۵٧٠امالي كلمات ثابت نبود، و قبل از 
تندنویسي معمول بود، ولي از ناشكیبایي بازرگانان . شكسپیر ھرگز اسم خود را یك جور نمینوشت
  . پرحرارت نمیكاست و باعث ایجاد شعر نمیشد

ھاي زنان تارك دنیا بھ وسیلھ ھنري ھشتم، بھ كلي  تعلیم و تربیت منظم دختران، در نتیجھ انحالل صومعھ
شده بود، ولي ھمھ كودكان حتي آنان كھ در حومھ شھرھا میزیستند، از تعلیمات ابتدایي  دچار اختالل

 ٢٨٨جیمز اول و چارلز اول ; الیزابت صد مدرسھ ابتدایي مجاني تاسیس كرد. رایگان بھرھمند میشدند
، و ھاي ملي در وینچستر، ایتن، سنتپول براي فرزندان اشراف، آموزشگاه. مدرسھ دیگر افتتاح كردند

افتتاح ) ١۵۶١(و مدرسھ مرچنت تیلرز ) ١۵٧١(، ھرو )١۵۶٧(سپس راگبي ; شروزبري تاسیس شده بود
مطالعھ آثار . ریچارد مالكاستر بھ آموزشگاه اخیر از لحاظ فن تعلیم شھرت عظیمي بخشیده است. شد

ن در مدارس كالسیك بھ اضافھ شالق خوردن برنامھ درسي را تشكیل میداد، و پذیرفتن مذھب انگلیكا
. در مدارس وستمینستر كالسھا در ساعت ھفت آغاز میشد و در ساعت شش بھ پایان میرسید. اجباري بود

در ساعت ھشت صبح صبحانھ داده میشد، و بعد از ظھرھا دانشآموزان اجازه داشتند، مختصري استراحت 
یف خود را بھ حد اكمل بھ انجام پدر و مادرھا معتقد بودند، مدرسھ باید یكي از وظا. كنند و چرتي بزنند

  . برساند یعني آنھا را از دست كودكانشان خالص كند

آكسفرد و كیمبریچ ھنوز انحصار تعلیمات دانشگاھي را در اختیار داشتند و اگر چھ در ضمن آشوب 
ر ھر یك از آنھا د ١۵٨۶اصالح دیني مانند قرون وسطي داراي قدرت را بتدریج باز مییافتند، و در سال 

و ) ١۵٨۴(در كمبریج، سر والتر مایلدمي كالج امانوئل را وقف كرد . دانشجو داشت ١۵٠٠حدود 
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در آكسفرد، ). ١۵٨٨(فرانسیز، كنتس ساسكس و عمھ فیلیپ سیدني، كالج سیدني ساسكس را تاسیس كردند 
در  )١۶٢۴(و پمبروك ) ١۶١٠(و وادم ) ١۵٧١(كالج مسیح با سرمایھ دولت و دیگران تاسیس گشت 

، در كیمبریج، بھ سبب ورود ملكھ، ھیجان غریبي برپا ١۵۶۴در سال . زمان جیمز اول بھ آن اضافھ شدند
در ترینیتي كالج بھ زبان یوناني بھ نطقي . وي بھ نطقي التیني، كھ در مدح و تمجید او بود، گوش داد. شد

سخناني چند بھ زبان التیني رد و بدل  ھا با دانشجویان كھ بھ این زبان ایراد شده بود، پاسخ داد، در كوچھ
كرد، و سرانجام خود او نطقي بھ زبان التیني ایراد كرد، و در آن اشتیاق خود را بھ خدمت علم ابراز 

دو سال بعد وي بھ آكسفرد رفت، و در تاالرھا و دشتھاي زیباي آن شادیھا كرد، و ھنگام عزیمت با . داشت
خداحافظ، خداوند بھ تحصیالت ! خداحافظ، دانشمندان عزیزم! من رعایاي خوب((شوق و ذوق فریاد زد، 

  . الیزابت میدانست كھ چگونھ باید ملكھ خوبي بود!)) شما كمك كند

دختران سر آنتونیكوك بھ . عدھاي از زنان انگلیسي نیز با او در تبحر و دانشمندي رقابت میكردند
قصر خود را در ویلتن میعادگاه شاعران، و  دانشمندي مشھور بودند، و ماري سیدني، كنتس پمبروك،

زناني . سیاستمداران و ھنرمندان ساخت و كفایت آن را داشت كھ بھترین استعدادھاي آنان را ارزیابي كند
درھاي مدارس ابتدایي بھ روي دختر و . نظیر او معلومات خود را از آموزگاران سرخانھ قرا میگرفتند

  . ھا فقط براي پسران و مردان بود ملي و دانشگاهھاي  پسر باز بود، ولي آموزشگاه

از كارھاي بزرگ آن عصر این بود كھ یكي از كارآمدترین متخصصان مالي دوره الیزابت، كالج گرشم را 
در لندن براي تحصیل حقوق، طب، ھندسھ، علم بالغت، و سایر علومي كھ براي بازرگانان مفید بود، 

بازرگانان و سایر اتباع ((ا ھم بھ انگلیسي و ھم بھ التیني باشد، زیرا وي دستور داد كھ درسھ. تاسیس كرد
. طبقات اعیان و متمكن تحصیالت خود را با مسافرت تكمیل میكردند. در كالسھا حاضر میشدند)) انگلستان

دانشجویان جھت تكمیل اطالعات طبي و جنسي خود، یا براي آشنایي با ھنر ادبیات ایتالیایي بھ ایتالیا 
در آن عھد، زبان اشكالي . و بسیاري از آنھا ضمن راه اروپاي از دیدن فرانسھ لذت میبردند; یرفتندم

با وجود این، مسافران پس از . نداشت، زیرا ھر تحصیلكردھاي غربي و مركزي زبان التیني را میفھمید
النگاري ایتالیاییھا مراجعت بھ خانھ، مختصري ایتالیایي و فرانسوي میدانستند، و عالقھ مخصوصي بھ سھ

  . در امور اخالقي پیدا میكردند

III -  تقوا و فساد  

وي ) ١۵۶٣((میداند )) ایتالیایي مآب((بدگویي راجر اسكم را در باره انگلیسیھاي )) ھر كودك دبستاني((
  : میگوید

ھ صورت روزگاري و عفت آن كشور را ب. ... بسیار خطرناك است[ ایتالیا]بھ عقیده من، رفتن بھ آنجا 
اكنون فساد آن سرزمین را بھ صورت بردھاي جھت كساني درآورده است كھ . بانوي جھان درآورده بود

عده زیادي را میشناسم، كھ معصوم و دانشمند بودند، و از . ... سابقا از خدمت كردن بھ آن خشنود بودند
ل دوره قبل از مسافرت منظم انگلستان بھ ایتالیا رفتند، ولي در بازگشت ھیچ كدام حاضر نشدند كھ مث

این ضربالمثل . ... اگر تصور میكنید كھ ما اشتباه میكنیم. ... زندگي كنند یا سخنان عالمانھاي بگویند
خود من چندي در . ...)) انگلیسي ایتالیایي مآب، شیطان مجسمي است: ((ایتالیایي را بشنوید كھ میگوید

با وجود این در آن مدت . قامتم در آنجا نھ روز بیشتر طول نكشیدایتالیا گذراندم، ولي خدا را شكر كھ مدت ا
كوتاه، در یك شھر، آنقدر در باره ارتكاب گناھان مطلب شنیدم كھ در شھر نجیب خودمان لندن در ظرف نھ 

  . سال نشنیده بودم

دي سیتون گوسن در كتاب مدرسھ ب. معلم سرخانھ الیزابت تنھا كسي نبود كھ این آھنگ را ساز كرد
ھرزگي را از ایتالیا دزدیدھایم، اگر لندن را با رم و انگلستان را با ایتالیا مقایسھ كنید، ): ((١۵٧٩(مینویسد 

سسیل بھ پسرش رابرت )). خواھید دید كھ تئاترھاي رم و عیوب ایتالیا در میان ما بھ حد وفور یافت میشود
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زیرا در آنجا جز غرور، كفر، و الحاد ((ر كند، پند میداد كھ ھرگز بھ فرزندش اجازه ندھد كھ از آلپ عبو
كھ ) ١۵٨٣(فیلیپ ستابز، كھ مردي پیرایشگر بود، در كتاب تشریح عیوب مینویسد )). نخواھند آموخت

اسقف جیوئل، در موعظھاي كھ در . مردان انگلیسي شریر و خوشگذران، و بھ گناھان خود مغرورند
انجیل مقدس خداوند را مسخره ((كھ مردم لندن با اخالق خود  حضور ملكھ ایراد كرد، با اظھار تاسف گفت

اگر زندگي ما گواھي از مذھب ما باشد، فریاد . ... میكنند، و بیش از پیش فاجر و شھواني و ھرزه میشوند
بسیاري از این نوحھگریھا ناشي از اغراقگوییھاي آموزگاران اخالق  )).ردنداخدایي وجود : خواھد زد

شاید اكثر مردم از سابق . بود، كھ از رفتار زنان و مرداني كھ دیگر از جھنم بیم نداشتند، انتقاد میكردند
دن ولي بھ ھمان نسبت كھ اقلیت پیرایشگر در امور اخالقي، خرج كردن، و حرف ز. بدتر یا خوبتر نبودند

بھ سختگیري میپرداخت، اقلیت بیدیني ھم با بسیاري از ایتالیاییھا در این باره ھمداستان بود، كھ بھتر است 
شاید ھم شرابھاي ایتالیایي، كھ در انگلستان مورد توجھ . از زندگاني لذت ببریم تا اینكھ در باره بیندازیم

ایتالیا، فرانسھ، . م بھ طور ثابتتر بیتاثیر نبودمردم بود، در سست كردن اركان اخالقي و شرایین بدن، آن ھ
و ادبیات كالسیك نیز ممكن است باعث شده باشند، كھ مردم با آزادي بیشتري از زیبایي بھره برند، ولو 

  . آنكھ بیش از پیش از ناپایداري آن متاسف بوده باشند

رلو، مفیستوفلس را بر آن ما; حتي زیبایي مردان جوان ھم در آن عھد باعث تحریك روح و قلم میشد
میداشت كھ فاوست را زیباتر از آسمانھا بداند، و شكسپیر در غزلیات خود گاھي از عشق بھ مردان و 

عشق بھ زنان خاص شاعران نبود، بلكھ نوعي مستي بود كھ در . گاھي بھ زنان سخن بھ میان آورده است
زیرا زنان . بھ صورت غزلسرایان درآورده بودخون، ادبیات، و دربار ریشھ دوانیده و دزدان دریایي را 

. در دربار، عالوه بر بذلھگویي، آرایش ھم میكردند و نھ تنھا عقل مردان، بلكھ دلھایشان را نیز میربودند
. حجب و حیا خود نوعي رمز دلبري و دعوت مردان بھ سوي خود بود، و قدرت زیبایي را دوچندان میكرد

میخواندند، بر اثر بدگویي در باب باكره ) مادر مسیح(جید از مریم باكره دعاھایي كھ مردم سابقا در تم
زنھا از . عاشقان خیالپرست با ھیجاني ناشي از محرومیت شروع بھ غزلسرایي كردند. بودن منسوخ شد

دیدن مبارزه مردھا بھ خاطر خود خوشحال بودند، و حاضر میشدند كھ با فاتح ازدواج كنند، یا خود را در 
از عالیم انحطاط قدرت مذھبي این بود كھ ھیچ گونھ تشریفات كلیسایي یا موافقت آن . ار او بگذارنداختی

جھت اعتبار ازدواج الزم نبود، و حال آنكھ تصدیق این موضوع، قطع نظر از جنبھ قضایي آن، بھ عنوان 
سي متقابل دارایي بیشتر ازدواجھا توسط والدین و بعد از برر. صدمھاي بھ اخالق عمومي محسوب میشد

و سپس عروس گیج بھ صورت كدبانویي درمیآمد كھ تازه از خواب ; خانواده عروس و داماد انجام میشد
  . غفلت بیدار شده باشد، و عمر خود را وقف كودكان و كارھاي جاري میكرد، و نسل ادامھ مییافت

از راه نادرست، خواه بھ مقدار  تحصیل پول. در امور ملي بود كھ انحطاط اخالقي بیشتر بھ چشم میخورد
الیزابت با چشم اغماض بھ این كار مینگریست، زیرا آن عمل . زیاد خواه كم، در ادارات دولتي معمول بود

، گذشتھ از حقوق خود، سالي ))خزانھدار جنگ. ((وي را از باال بردن حقوق كارمندان معاف میكرد
اري، كھ با گذشت زمان قبح آن از میان رفتھ بود، در نتیجھ نوعي كالھبرد. لیره مداخل داشت ١۶٠٠٠

ناخداھا نام سربازان مرده را در فھرست حقوق میآوردند، و مقرري آنھا را بھ جیب میریختند، و لباسھایي 
. سرباز مرده بیش از سرباز زنده ارزش داشت. را كھ جھت آنان اختصاص داده شده بود، میفروختند

از فیلیپ دوم میگرفتند تا امور سیاسي انگلستان را طبق مقاصد او اداره  مردان عالي مقام مبالغ گزافي
روحانیان و كشیشان مناصب را . دریاساالرھا در دریا بھ دریا زني و تجارت برده میپرداختند. كنند

در (( ١۵٨۵در سال ; دارو فروشان ترغیب میشدند كھ سم بسازند و بعضي بینالمللي میشد. میفروختند
اخالق در ارتش بھ )). بیش از ھمھ كشورھاي اروپایي پارچھ نخي و پشمي تقلبي میساختندانگلستان 

تسلیم بدون قید و شرط در بسیاري از موارد منجر بھ قبل عام سربازان و غیرنظامیان ; صورت بدوي بود
در تن داشتند  جادوگران را میسوزاندند، یسوعیان را از دار پایین میكشیدند و آنان را كھ ھنوز رمقي. میشد

  . در عھد ملكھ الیزابت بوي انسانیت كمتر بھ مشام میرسید. قطعھ قطعھ میكردند

IV - عدالت و قانون  
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طبیعت بشر، علیرغم وجود مذھب و دولت در طي قرنھا، ھنوز از تمدن تنفر داشت و اعتراض خود را با 
در . ازاتھا بندرت جلو آن را میگرفتقوانین و اساطیر و مج. انجام دادن گناه و جنایت بھ گوش میرسانید

قلب لندن چھار مدرسھ حقوق بھ نامھاي میدل تمپل، اینر تمپل، لینكلنزاین، و گریزاین وجود داشت كھ 
دانشجویان حقوق، نظیر سایر دانشجویان آكسفرد و . نامیده میشدند)) كانون چھار انجمن قانوني((مجموعا 

ھمھ ; حق داشتند بھ این مدارس وارد شوند)) اشرافزادگان((تنھا  .كیمبریج، در این مدارس سكونت داشتند
فارغالتحصیالن سوگند یاد میكردند كھ بھ ملكھ خدمت كنند، رھبران آنان و ھمچنین عدھاي از آنھا كھ 

قضات و وكال ضمن كار لباسھاي . ھاي ملكھ قاضي میشدند زودتر تحت تاثیر قرار میگرفتند در دادگاه
  . نیمي از عظمت قانون مربوط بھ لباس بود; دجالبي میپوشیدن

حیواني كھ براي : ((عضوي از پارلمنت یكي از امناي صلح را چنین نامید. ھا بھ اتفاق آرا فاسد بودند دادگاه
  . ھاي عالیتري را الزم میدانست فرانسیس بیكن انگیزه. نیم دوجین جوجھ از یك دوجین قانونچشممیپوشد

گناه را با طال اندوده كن تا نیزه نیرومند عدالت را بیآنكھ صدمھاي دیده باشد : ((لیر مغموم شكسپیر میگوید
از آنجا كھ قضات بھ دلخواه ملكھ از كار بركنار میشدند، قاضیھا نظر ملكھ را در راي خود )). بشكند

ھا  دخالت در تصمیمات دادگاهاشخاص مورد توجھ ملكھ رشوه میگرفتند تا وي را بھ . منظور میداشتند
محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ، جز در مورد خائنان، ملغا نشد، ولي قضات و سایر ماموران . وادار كنند

بھ طور كلي ھمھ اقداماتي كھ خطري براي جان ملكھ یا براي . دربار غالبا ھیئت منصفھ را تھدید میكردند
، كھ در واقع ھمان ستارهر چنین مواردي خائن بھ تاالر د. مقام سلطنت در بر داشت خیانت محسوب میشد

در اینجا مدافع را از داشتن دادند، او را سخت استنطاق . شوراي سلطنتي در جامھ قضات بود، آورده میشد
  . را بھ زندان میانداختند یا بھ دست جالد میسپردندیا شكنجھ میكردند، و معموال او 

با وجود ضعف قوانین، مجازاتھا ; قانون جزا بیشتر متكي بر عوامل ترساننده بود تا بر نظارت یا بازرسي
در مورد دویست جرم، و از جملھ گرفتن باج سبیل، قطع نھال، و سرقت بیش از یك . سخت و شدید بودند

انگلستان ((و بھ طور متوسط ھر سال ھشتصد نفر بھ جرم جنایت در ; رقرار بودشیلینگ، مجازات اعدام ب
میگذاشتند، یا روي چھارپایھ مینشاندند، و یا بھ ) تختھبند(بزھكاران را در پیلوري . اعدام میشدند)) شادكام

نیز سوراخ كردن گوش یا زبان با آتش، قطع زبان، یا بریدن یك گوش یا یك دست . عقب گاري میبستند
  . معمول بود

ھنگامي كھ جان ستابز، از قضات پیرایشگر، جزوھاي نوشت و پیشنھادي را كھ در مورد ازدواج ملكھ با 
آالنسون شده بود بھ عنوان تسلیم شدن بھ مذھب كاتولیك دانست، قاضي دستور داد كھ مچ دست راست او 

: كاله را از سر خود برداشت و فریاد زدستابز بازوي خونآلود را باال گرفت و با دست چپ . را قطع كنند
ھنگامي كھ فیلیپ سیدني نامھاي بھ حضور ملكھ فرستاد و بھ این وحشیگري اعتراض )). زنده باد ملكھ((

شكنجھ قانوني نبود، ولي تاالر ستاره . كرد، سسیل خجل شد و یك كار دولتي آسان جھت ستابز معین كرد
ینیم كھ، علیرغم ادبیات غني و عمیق آن زمان، سطح تمدن بھ پایھ بدین ترتیب میب. از آن استفاده میكرد

نرسیده و بھ مراتب از تمدن روم در عصر آوگوستوس پایینتر  آوینیونتمدن ایتالیا در عھد پترارك یا تمدن 
  . بود

V- خانھ  

سر تامس براون، كھ خود پزشك عالیقدري . معھ انگلستان عده زیادي از اطفال در كودكي میمردنددر جا
)) بیماري عرقآور((بعد ھم بیماریھاي واگیردار مانند . بود، شش كودك از ده كودك خود را از دست داد

مال حد متوسط عمر بھ احت. شیوع یافت ١۶٠٣و  ١۵٩٢١۵٩۴و  ١۵۶٣و طاعون سالھاي  ١۵۵٠سال 
مردھا نسبت بھ زمان ما زودتر بالغ . قوي خیلي پایین، و طبق حسابي كھ شده در حدود ھشت سال و نیم بود
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كساني كھ باقي میماندند قویتر بودند و مبارزه با مرگ آنان را براي نیرنگبازي و غارت . و پیر میشدند
  . آماده میساخت

، ١۵٩۶در حدود . بھ صورت ضروري درآمد صابون، كھ چیزي تجملي بود،. وضع بھداشت بھتر میشد
; حمام خصوصي خیلي كم بود. سر جان ھرینگتن مستراحي اختراع كرد كھ با جریان آب شستھ میشد

بیشتر شھرھا . ھا از طشتي چوبي، كھ در برابر آن آتش قرار داشت، استفاده میكردند بسیاري از خانواده
. ھاي جدید استحمام در اختیار اشراف میگذاشتند هحمامھاي عمومي داشتند، و باث و باكستن دستگا

حمامھاي بخار داشتند، و مردم میتوانستند در آن غذا صرف كنند و قرار مالقات خود را )) ھا گرمخانھ((
ھا از مجاري عمومي، كھ از  بیشتر خانواده. فقط طبقھ متمكن بود كھ مخزن آب داشت. در آنجا بگذارند

  . د، آب برمیداشتندھاي تزئیني جاري بو فواره

كلبھ ان ھثوي در سترتفرد آن ایون ; ھا از گچ و آجر و زیر سقفھا از كاھگل بود ھا و دھكده ھاي قصبھ خانھ
ھا معموال در كنار یكدیگر واقع بودند و  در شھرھا، خانھ. ھا باقي مانده است نمونھ خوبي است كھ از خانھ

ھاي بیرون نشستھ جرزدار و  پنجره. قفھاي آجري داشتنددر آنھا آجر و سنگ بیشتري بھ كار میرفت و س
داخل منازل . طبقات فوقاني پیش آمده، براي كساني كھ با آن سبك آشنایي نداشتند، داراي لطف خاصي بود

شكوه و )) تاالر بزرگ((بخاري دیواري بھ اطاق عمده یا . را با حجاریھا و ستونھاي چھارگوش میآراستند
. ا را، كھ از چوب یا گچ بودند، بھ صورت اشكال متقارن و خیاالنگیز در میآوردندسقفھ. گرمي میبخشید

دودي كھ سابقا از میان سوراخي در سقف بیرون میرفت، این زمان بھ وسیلھ دودكش خارج میشد، و 
  . بخاري مكمل اجاق بود

كف . استفاده میكردندھاي شیشھاي معمول شده بود، ولي ھنوز شبھا براي روشنایي از مشعل و شمع  پنجره
چھل و پنج سال بعد ; این پوشش ھنگامي كھ تازه بود، بوي خوش داشت. اطاق را با ني و گیاه میپوشاندند

ھاي دیواري میآراستند و در  روي دیوارھا را با پرده. بود كھ مردم استفاده از فرش و قالي را شروع كردند
اكثر مردم روي نیمكت یا چھارپایھ . استفاده میكردند زمان چارلز اول، بھ جاي آن، از تابلوھاي نقاشي

صندلي پشتیدار چیزي تجملي بود كھ جھت میھماني عزیز یا آقا یا خانم منزل اختصاص داده . مینشستند
در زبان انگلیسي بھ معني ) Chair the take To(واز اینجاست كھ اصطالح بر صندلي تكیھ زدن ; میشد

ھاي  قفسھ: غیر از این، اثاثھ منزل محكم و زیبا بود. بھ كار رفتھ است)) عھدھدار بودن ریاست جلسھ((
ھاي معمولي، میزھا، صندوقھا، و تختخوابھاي دیركدار را از چوب گردو میساختند و قطعات  ظرف، قفسھ

بعضي از بسترھا، با دشكھاي آكنده از پر، . آنھا را بھ ھم جفت میكردند، و این اشیا قرنھا دوام داشتند
ھاي ابریشمین، ھزارھا لیره میارزیدند و داشتن آنھا از افتخارات  پوشش قالبدوزي شده، و آسمانھ

در اطراف یا در پشت منزل ھر فردي از طبقات مختلف باغچھاي وجود داشت كھ در آن . صاحبخانھ بود
، و شكسپیر نیز درخت، بوتھ، و ھمچنین گلھایي دیده میشد كھ زنان موي و خانھ خود را با آن میآراستند

گل پامچال، گل سنبل، گل پیچك، گل میمون، : این گلھا عبارت بودند از. اشعار خود را با آنھا معطر میكرد
رزھاي سفید و (نوعي میخك، گل ھمیشھبھار، گل تاج عروس، گل شودي، گل سوسن بري، گلھاي سرخ 

خداي متعال در آغاز باغ را آفرید، كھ بدون آن : ((بیكن گفتھ است ).لنكسترسرخ خاندانھاي یورك 
  )). ساختمانھا و قصرھا كاردستیھاي ناھنجاري بیش نمیبودند

لحاظ شكوه لباس، ھیچ عصري بھ پاي عصر  از. آرایش اشخاص غالبا از تزئین منازل گرانتر تمام میشد
)). لباست را تا آنجا كھ جیبت اجازه میدھد، عالي كن: ((پولونیوس توصیھ كرده است. الیزابت نرسیده بود

در طبقھ متمكن، ھمھ مدھاي فرانسھ، ایتالیا، و اسپانیا براي نجات دادن اندام افراد از تطاول روزگار و غذا 
فكر میكنم كھ لباس چسبانش را در : ((فاكنبریج جوان را چنین مسخره میكرد پورشیا. با یكدیگر میآمیختند

ایتالیا، شلوار مدورش را در فرانسھ، كاله بیلبھاش را در آلمان، و رفتارش را در ھمھ جا خریداري كرده 
الیزابت رسم زر و زیور بستن را شایع ساخت، بھ طوري كھ در عھد او بھ ھمان سرعتي كھ  )).است

یكي از قھرمانان . مشخصات طبقات اجتماع بر اثر تقلید افراد از یكدیگر تغییر میكرد، مد عوض میشد
تحدید با قوانین )). مد بیش از بشر لباس كھنھ میكند: ((نمایشنامھ ھیاھوي بسیار براي ھیچ میگوید
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قانوني بھ  ١۵٧۴این بود كھ در سال . ھاي شخصي سعي كردند كھ جلو بیماري مدپرستي را بگیرند ھزینھ
منظور جلوگیري از اسراف و تبذیر جواناني كھ امالك خود را جھت خرید لباس میفروختند وضع، و در 

ھاي زربفت،  ا نباید پارچھآن تصریح شد كھ ھیچ كس غیر از خانواده سلطنتي، دوكھا و زنان آنھا، و ارلھ
و ھیچ كس جز بارونھا و باالتر از آنھا نباید خز، ; ارغواني، و ابریشمي یا لباسي از خز سمور بپوشد

لباسھاي مخملي بھ رنگ قرمز سیر و سرخ، یا لباسھایي از پشم خارجي، یا لباسھایي مرصع بھ طال و نقره 
اعت این قوانین سرباز زد و آن را نھ تنھا بھ حال طبقھ جاھطلب بورژوا از اط. و مروارید برتن كند

  . موجبات لغو آنھا را فراھم ساخت ١۶٠۴تجارت مضر شمرد، بلكھ مانع آن دانست و در سال 

مردھا در خارج از منزل . ھا بھ ھر رنگ و شكل از مخمل، پشم، ابریشم، یا موي لطیف ساختھ میشدند كاله
سا، كاله بر سر داشتند، و در برخورد با زني آن را برمیداشتند و و دربار تقریبا ھمیشھ، و حتي در كلی

مردھا بیش از زنھا موي سر میگذاشتند و ریش خود را بھ وضع غریبي . دوباره بر سر میگذاشتند
مایع ((زن و مرد یقھاي از كتان داشتند كھ روي قابي از مقوا و سیم سوار شده بود و با . میآراستند

. و تازه در انگلستان معمول شده بود، بھ صورت چینھاي نوكدار درمیآمد)) داشت مخصوصي كھ آھار نام
بھ صورت چین كوچكي در فرانسھ معمول كرد، ولي مدپرستان  ١۵٣٣كاترین دو مدیسي این كمند را در 

  . از آن نوعي پیلوري ساختند كھ تا بناگوش میرسید

درمیآمدند، و شاید بتوان گفت نیمي از روز آنھا  زنان با لباس بھ صورت معمایي، كھ موقتا دشوار بود،
آویختن دگل و بادبان بھ كشتي زودتر از : ((معروف بود; مصروف لباس پوشیدن و لباس درآوردن میشد

حتي گیسوان را میتوانستند از سر بردارند و یا بر سر گذارند، زیرا الیزابت )). آرایش زن صورت میگیرد
را طوري رنگ كرده بود كھ شبیھ موھاي مجعد و طالیي دوره جواني او خود كالھگیس میگذاشت، و آن 

  . موي عاریھ ھم مرسوم شده بود. شده بود

بسیاري از زنان ، بھ جاي كاله، )). ترازو میفروختند((طبق گفتھ شكسپیر، زنان فقیر زلف خود را با 
ھمچنین . ترجیح میدادند كھ كالھي كوچك یا یك تور نازك داشتھ باشند، تا زیبایي گیسوانشان پوشیده نماند

راي گوشواره یا حلقھ سوراخ گوشھا را ب. چھره خود را با سرخاب میآراستند و ابروھا را مشكي میكردند
زنھا یقھ چینچین نیز داشتند، ولي سینھ آنھا گاھي بھ حد افراط پیدا . در ھمھ جا جواھر میدرخشید; میكردند

الیزابت، كھ داراي قفسھ سینھ باریك و شكم دراز بود، قسمتي از لباس خود را كھ روي سینھاش بود . بود
زیر شكم، كھ روي آن شكمبند بستھ بود، ادامھ میداد، و بدین بھ صورت مثلث درمیآورد و راس آن را تا 

ھاي  ھاي بلند زنان، كھ از پارچھ جامھ. دامن بھ صورت چتر مدوري درآمد. ترتیب مد تازھاي ایجاد شد
پوشیدن جورابھاي ابریشمي بھ . لطیف ساختھ شده و داراي طرح پیچیدھاي بودند، ساق پاھا را میپوشانیدند

زنھا دامنھا را روي زمین میكشیدند، آستینھا را برآمده، و دستكشھا را گلدوزي و . سوم شدوسیلھ ملكھ مر
در تابستان، بعضي از زنان ضمن صحبت بادبزن مرصع بھ دست میگرفتند و افكاري . معطر میكردند

  . ابراز میداشتند كھ كلمات قادر بھ اداي آن نبود

مردم ساعت ھفت صبحانھ میخوردند، ناھار را در . یگذشتاما زندگي درون خانھ، در لباس تمام رسمي نم
غذاي عمده روز نزدیك ظھر و در . ساعت یازده یا دوازده، شام را در ساعت پنج یا شش صرف میكردند

، در آن زمان بھ ))ھاي خود را پر میكنند انگلیسیھا كیسھ((یكي از فرانسویان گفتھ است كھ . كمال وفور بود
ھاي  در خانھ. استفاده از چنگال در زمان جیمز اول مرسوم شد; استفاده میكردند جاي چنگال از انگشت

. ذخیره كردن نقره در آن زمان نیز جلو تورم پول را میگرفت; اعیان ظروف نقرھاي بھ كار میرفت
و طبقھ فقیر با ظروف چوبي و قاشقھاي شاخي سر ; ھاي پایین طبقھ متوسط ظروف مفرغي داشتند خانواده

گوشت، ماھي، و نان غذاي عمده مردم را تشكیل میداد، و تقریبا ھمھ كساني كھ استطاعت تھیھ و . دندمیكر
  . خوردن آن را داشتند دچار نقرس میشدند

فقرا سبزي بھ . لبنیات فقط در روستاھا عمومیت داشت، زیرا وسایل تبرید ھنوز در شھرھا كمیاب بود
سیبزمیني، كھ در لشكركشیھاي رالي بھ امریكا . آن میكاشتندھاي خود از  وفور میخوردند، و در باغچھ
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شناختھ شده و مصرف در انگلستان مرسوم شده بود، در باغچھ كاشتھ میشد، و ھنوز در مزارع بزرگ آن 
شیریني مثل . ھاي اختصاصي انگلیسیھا بود و بعد از دسر صرف میشدجزو خوردنی پودینگ. را نمیكاشتند

  . و بدین سبب بود كھ الیزابت دندانھاي سیاه داشت; روزگار ما مورد توجھ بود

. این غذاھاي فراوان مستلزم مایعاتي مانند آبجو، شربت سیب، و شراب بودند كھ بھ یاري آنھا پایین بروند
در قرون شانزدھم و ھفدھم در سرتاسر اروپا مصرف  ویسكي. ه بودندچاي و قھوه ھنوز انگلیسي نشد

مستي در حكم اعتراضي علیھ آب و . ھمگاني یافت، آن را در شمال از غلھ و در جنوب از شراب میساختند
نشان میدھد كھ این دارو مورد توجھ طبقھ اعیان ھم بوده )) مست مثل لرد((عبارت ; ھواي مرطوب بود

سروالتر رالي . ، دریك، و سر رالف لین بھ انگلستان آورده شد)١۵۶۵(توتون توسط سرجان ھاكینز . است
در . استعمال آن را در دربار مرسوم كرد و خود، پیش از آنكھ بھ دار آویختھ شود، چند پكي بھ پیپ زد

در میھمانیھا پیپ را دست بھ دست ; الیزابت، توتون بھ علت گراني مورد استفاده عموم نبوددوره 
، جیمز اول از استعمال توتون شدیدا ١۶٠۴در سال . میگرداندند تا حاضران ھر یك سھمي داشتھ باشند

)) رآگینيخاصیت زھ((انتقاد كرد و از ورود آن بھ انگلستان اظھار تاسف نمود و اخطار كرد كھ توتون 
  : ھمچنین نوشت كھ. دارد

آیا این خودپسندي و ناپاكي نیست كھ در سر میز، یعني محل ادب و پاكیزگي و حیا، جمعي از گرداندن پیپ 
میان حضار و پف كردن دود بھ صورت یكدیگر خجالت نكشند و دود كثیف و متعفن آن را روي ظروف 

فاده مردم از آن در ھر مكان و زماني بھ اندازھاي زیاد شده است... غذا متصاعد كنند و ھوا را آلوده سازند 
. ... است كھ عده زیادي مجبور شدھاند كھ بدون میل پیپ بكشند، زیرا خجلند كھ ھمرنگ جماعت نباشند

گذشتھ از این، بیعدالتي بزرگي است كھ شوھران خجالت نمیكشند از اینكھ زنان لطیف و سالم و خوش قیافھ 
زنھا یا باید نفس مطبوع خود را با آن آلوده سازند، و یا ھمیشھ از تعفن در . ھ آن كار كنندخود را مجبور ب

دود . این عادت زننده دماغ را ناراحت میكند، مغز را زیان میرساند، و ریھ را صدمھ میزند. عذاب باشند
  . سیاه و متعفن آن بھ دود وحشتانگیز جھنم، كھ قعر ندارد، شبیھتر است

روشن . ین انتقاد و بستن مالیاتھاي سنگین، ھفت ھزار دكان توتون فروشي در لندن وجود داشتبا وجود ا
زن و مرد ھر دو از مسائلي كھ امروزه محدود : كردن پیپ و كشیدن آن جاي گفتگو و صحبت را نمیگرفت

میگفتند، و  ھاي خیابان و معمول میان دانشمندان است، آزادانھ سخن بھ اطاق ویژه سیگار كشیدن و گوشھ
در درامھاي عھد الیزابت . زنھا در خوردن سوگندھایي كھ بیشباھت بھ كفر نبود با مردھا رقابت میكردند

آداب، . و كلمات دوپھلو در تراژدیھاي بزرگ بھ وفور شنیده میشد. زنان روسپي با قھرمانان پھلو میزدند
آداب، مثل اخالق، از . منجر بھ ضرب میشد و حرف غالبا; بیش از آنكھ ناشي از ادب باشد، تشریفاتي بود

ایتالیا و فرانسھ وارد میشد، كتابھاي راھنماي آداب وجود داشت كھ در آنھا سعي شده بود اشراف را بھ 
مردم، در سالم كردن، عباراتي كھ حاكي ! ھا را بھ صورت خانمھا درآورند صورت مردان مودب و ملكھ

ھا، در نتیجھ نور و  در این عھد، خانھ. غالبا یكدیگر را میبوسیدند از وفور احساسات بود بكار میبردند و
; غالبا جشن برپا میشد. نشاط، پرروحتر از دوره پروحشت قرون وسطي و دوره تسلط پیرایشگران بود

مراسم عروسي، زایمانھا، حتي ; براي حركت دستھ جمعي و رژه رفتن ھر نوع بھانھاي كارگر میافتاد
در خانھ و دشت و روي رودخانھ تمز ھمھ . موجب جشن و سرور میشد) بھ خاطر غذا الاقل(سوگواریھا 

مردم . از كریكت سخن بھ میان آورده است فلوریوشكسپیر از بیلیارد و . گونھ بازي و تفریح وجود داشت
وقتي كھ ملكھ آن طور شادي میكرد، چرا اتباعش از او تقلید نكنند تقریبا ; را مسخره میكردند قوانین شدید

، ))پیرمردان و پیرزناني كھ بھ اندازه انگشتان پاي خود دندان نداشتند((ھمھ كس، و بھ قول برتن، حتي 
  . در سرتاسر انگلستان نیز صداي ساز و آواز بھ گوش میرسید. میرقصیدند
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كسي كھ فقط با دوره بعد از تسلط پیرایشگران آشناست نمیتواند بھ اھمیت نشاطانگیز موسیقي در عھد 
ھا، و از رودخانھ تمز موسیقي مذھبي  ھا، تماشاخانھ ھا، كلیساھا، كوچھ ھا، مدرسھ از خانھ. الیزابت پي ببرد

بندھا، و اشعار غنایي كوچك، كھ  یا غیرمذھبي از قبیل ماس و موتھ بلند بود، و غزلیات عاشقانھ، ترجیع
در مدرسھ ; موسیقي درسي عمده بھ شمار میآمد. ھاي عھد الیزابت مرسوم بود، شنیده میشد در نمایشنامھ

ھر ). ١۶٢٧(آكسفرد داراي كرسي موسیقي بود ; وستمینستر دو ساعت در ھفتھ موسیقي درس میدادند
در كتاب مورلي تحت عنوان . یك آلت موسیقي بنوازدانگلیسي مودب و با تربیتي میبایستي نت بخواند و 

مقدمھ ساده و آساني جھت موسیقي عملي یك انگلیسي تحصیل نكرده، كھ وجود خارجي ندارد، شرمساري 
پس از آنكھ شام تمام شد، و طبق معمول دفترچھ موسیقي را سر : و خجالت خود را چنین شرح داده است

از آن را بھ من نشان داد، و بھ اصرار از من خواست كھ آن را بھ آواز خانم صاحبخانھ قسمتي . میز آوردند
اما وقتي كھ بعد از معذرتھاي فراوان بدون تظاھر اعتراف كردم كھ قادر بھ آن كار و از ھم . بخوانم

  . پرسیدند كھ چگونھ تربیت شدھام

شیدن، خود را با آنھا سرگرم ھا نیز آالت موسیقي گذاشتھ بودند تا مشتریان، ضمن انتظار ك در آرایشگاه
  . كنند

بعضي از مصنفان، مانند تالیس، برد، و بول، . در عھد الیزابت، موسیقي بھ طور كلي غیرمذھبي بود
ولي این تصنیفات را ; علیرغم قوانین، ھمچنان كاتولیك ماندند و براي مراسم كلیساي كاتولیك آھنگ ساختند

گران اعتراض میكردند كھ موسیقي كلیسایي مانع از تقوا و بسیاري از پیرایش. علنا اجرا نمیكردند
الیزابت و اسقفھا موسیقي كلیسایي را در انگلستان مانند پالسترینا و شوراي ترانت در ; پرھیزگاري است
ھاي بزرگي از  ھاي كوچك، كھ دستھ ملكھ با عزم راسخ خود بھ ادارھكنندگان نمازخانھ. ایتالیا حفظ كردند

یت میكردند و موسیقي رسمي جھت نمازخانھ سلطنتي و كلیساھاي بزرگ میساختند، كمك ھمسرایان ترب
آھنگسازان انگلیسي از روي كتاب دعاي عمومي سرودھاي عالي میساختند، و در كلیساھاي . میكرد

حتي . انگلیكان ھمھ گونھ آھنگ پرھیمنھ، تقریبا نظیر كلیساھاي سایر ممالك اروپایي، تصنیف میشد
الیزابت بھ این . ران، بھ تقلید از كالون، خواندن مزامیر را بھ آواز در كلیسا تصویب میكردندپیرایشگ

  . ولي این آوازھا بعدا بھ صورت آھنگھاي باشكوھي درآمدند. میخندید ))ژنويرقصھاي تند ((

جا كھ ملكھ بھ طرزي كفرآمیز مادي بود و دوست داشت كھ نسبت بھ او عشق بورزند، شایستھ بود كھ از آن
غزلیات ایتالیایي در . افتخار موسیقي زمان او غزل باشد، یعني آوازي كھ بدون ھمراھي ساز خوانده میشد

و آن را در شعر زیبایي،  مورلي نیز از این سبك تقلید كرد. وارد انگلستان شد و در آنجا رواج یافت ١۵۵٣
غزلي كھ توسط جان ویلپي جھت پنج صدا . كھ بھ صورت سوال و جواب ساختھ شده است، بیان داشت

  :را روشن میكند)) آھنگھا((نوشتھ شده است موضوع این 

روزھاي ! آه، این چھ زندگي مصیبتبار و چگونھ مرگي است كھ عشق ستمگر بر آن فرمانروایي میكند
  . در آغاز جواني بھ پایان میرسندپرشكوفھ من 

شادیھاي من یكي پس از ; ھمھ آرزوھاي پرغرور من از بین میروند، و طومار عمرم در ھم پیچیده میشود
  . دیگري بشتاب پرواز میكنند

  . و مرا در حال مرگ، براي كسي كھ بھ گریھام میخندد، تنھا میگذارد

  . د، و من بیدل بھ خاطر او شكوھكنان میمیرماو از اینجا میرود و عشق مرا با خود میبر! آه

ویلیام برد در زمان الیزابت بھ منزلھ شكسپیر موسیقي بود، و بھ سبب ساختن تصنیفات و آھنگھاي 
مردي ((معاصرانش او را . مخصوص ماس و ھمچنین تصنیفات مخصوص ساز و آواز شھرت داشت

یچ وقت بدون احترام در میان موسیقیدانھا ذكر اسم او ھ: ((مورلي میگفت; مینامیدند)) فراموش نشدني
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اورلندو گیبنز، و جان بول، كھ ارگنواز نمازخانھ كوچك سلطنتي بودند، مانند او بھ احترام )). نمیشود
این دو نفر بھ اتفاق برد موفق شدند كھ نخستین كتاب مربوط بھ . میزیستند و در فنون مختلف دست داشتند

پارثنیا، یا نخستین كتاب : نام این كتاب چنین بود. پیانو را در انگلستان بنویسندنواختن آالت موسیقي نظیر 
در این ضمن، انگلیسیھا شھرت خود را در تصنیف . موسیقي كھ براي نواختن ویرجینالھا نوشتھ شده است

ان ، و عطرھاي تازه اطراف شھرھاي انگلست)تكخواني(آھنگھایي كھ میبایستي توسط یك نفر خوانده شود 
جان دولند، كھ در نواختن عود استاد بود، بھ سبب ساختن چندین آھنگ . را بھ خاطر میآورد، حفظ كردند

  . تامس كمپین با او سخت رقابت میكرد. شھرت یافت

كیست كھ آھنگ مشھور او گیالس رسیده را نداند موسیقیدانھا داراي اتحادیھ نیرومندي بودند، كھ در زمان 
  . ختالفات داخلي سست شدچارلز اول بھ سبب ا

عود، چنگ، ارگ، ویرجینال، كالویكورد یا ھارپسیكورد، فلوت، : آالت موسیقي مانند امروزه متنوع بودند
ركوردر یا فالژولھ، سرنا، كورنت، ترومبون، ترومپت، طبل، و اقسام مختلف ویول كھ ویولن جانشین آن 

ویرجینال، كھ مادر محقر پیانو بھ شمار ; واختھ میشدعود براي نمایاندن استادي و ھمراھي با آواز ن. شد
آھنگھاي سازي بیشتر براي . معمول بود) الاقل پیش از ازدواج(میآید، در میان زنان جوان و دختران 

نوعي موسیقي مجلسي براي مجموعھاي از ویول، كھ بھ . نواختن با ویرجینال، ویول، و عود ساختھ میشدند
كمپین در نمایشي كھ براي ملكھ ان، ھمسر جیمز اول، نوشت، از . میساختند ھاي مختلف بودند، اندازه

آھنگھاي سازي بسیاري توسط برد، . ویول استفاده كرد ٩اركستري شامل فلوت، ھارپسیكورد، كورنت و 
این آھنگھا بیشتر براي رقص نوشتھ شده، و بھ شكل . مورلي، و دولند ساختھ شده و بھ دست ما رسیدھاند

فوگ و كنترپوان تكامل . ي ایتالیاییند، و زیبایي و دالنگیزي آنھا بیش از نیرومندي یا دانگ آنھاستآھنگھا
ھمچنین صداھاي مختلف . یافتند، ولي زمینھ آنھا تغییري نیافت، و در تغییر مایھ آنھا ابداعي بھ كار نرفت

با وجود این، ھنگامي كھ اعصاب ما در نتیجھ محركات . در آن شنیده نمیشد كروماتیكبا ھماھنگیھاي 
  خردكننده زندگي جدید خراب میشود، در موسیقي دوره الیزابت عاملي تطھیر كننده و شفا دھنده 

میخورد كھ آھنگھاي  فقط صداي دختر یا پسري انگلیسي بھ گوش; نھایي صاعقھآسایي وجود ندارد
  . جاویدان عشق ناكام را با شادي یا اندوه میخوانند

VII - ١۶۴٩-١۵۵٨: ھنر  

فلزكاران نقره آالت زیبایي مانند نمكدانھاي موستین و . عصر الیزابت از لحاظ ھنر تكامل نیافتھ بود
تھیھ . یشود، ساختندطارمیھاي مشبك با عظمتي، مانند آنچھ در نمازخانھ كوچك سنتجورج در وینزر دیده م

در انگلستان رواج یافت و بسیاري از مردم  ١۵۶٠شیشھآالت، مانند آنچھ در ونیز ساختھ میشد، در حدود 
  . اشیایي را كھ از شیشھ ساختھ میشد بر اشیاي مشابھي كھ از نقره یا طال درست میكردند ترجیح میدادند

نیكولس ھیلیارد مكتب مینیاتورسازي را بنیان نھاد، و الیزابت . مجسمھسازي و كوزھسازي اھمیتي نداشت
از ; كساني كھ تصویر اشخاص را میكشیدند خارجي بودند. انحصار صورتسازي خود را بھ او تفویض كرد

شخص اخیر . از ھلند فدریگو تسوتكارو از ایتالیا، وماركوس گررتس و فرزندش بھ ھمان نام: آن جملھاند
تصویر جالبي از ویلیام سسیل در لباس گشاد و پرزرق و برقي كھ مخصوص شھسوار گروه گارتر 

غیر از این، تصویرسازي در انگلستان از زمان ھانس ھولباین كھین تا وندایك . بود، كشیده است) زانوبند(
  . رونقي نداشت

در انگلستان بود و تقریبا ھمیشھ از آن در ساختن در زمان الیزابت و جیمز، معماري تنھا ھنر عمده 
در عصري كھ اروپا گرفتار كشمكشھاي مذھبي بود، آثار ھنري مانند . عمارات غیرمذھبي استفاده میشد

در قرون وسطي ھنگامي كھ منبع و ریشھ شعر و ھنر از آسمانھا الھام . آداب مردم فاقد عامل مذھبي بودند
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در . ھا بھ صورت زندان دایم درمیآمدند اختن كلیساھا میشد، و خانھمیگرفت، فن معماري مصروف س
ثروت بھ دست افراد غیرمذھبي افتاد و بھ صورت ; عصر سلطنت خانواده تودور، مذھب وارد سیاست شد

، جان شوت از ١۵۶٣در سال . در نتیجھ، سبك ھم تغییر كرد. ساختمانھاي عمومي و قصرھاي عالي درآمد
، كھ پر از آثار ویتروویوس و پاالدیو و سرلیو بود، بھ انگلستان بازگشت و كتابي درباره ایتالیا و فرانسھ

بدین ترتیب، تحقیر ایتالیاییھا نسبت بھ سبك گوتیك . معماري نگاشت و در آن از سبك كالسیك تعریف كرد
  . بھ انگلستان نیز سرایت كرد

ت و سطحھاي عمودي مربوط بھ سبك گوتیك در ساختمانھاي بھ سبك رنسانس سطحھاي افقي بھ كار میرف
  . رونق نداشت

مانند دروازه كایوس كالج و ساختمانھاي چھار طرف كلر كالج . در این عصر چند ساختمان زیبا برپا شد
از آنجا كھ از زمان وولزي . در كیمبریج، كتابخانھ بودلیان در آكسفرد، بورس شاھي در لندن، و میدل تمپل

انگلستان را بھ جاي اسقفھا بھ دست گرفتھ بودند، شایستھ بود كھ تاالر بزرگ مدرسھ  بھ بعد قاضیھا امور
ھیچ یك از آثار صنعت نجاري . بھ پایان رسید، بھ سبك رنسانس باشد ١۵٧٢حقوق، كھ در میدل تمپل در 

نبود، ولي  در انگلستان از دیواري كھ در منتھا الیھ داخلي آن تاالر از چوب بلوط ساختھ شده بود، زیباتر
  . این مصنوع عالي در جنگ جھاني دوم براثر بمباران ھوایي ویران شد

   

  

  ویلیام سسیل، اولین بارون برلي، گالري ملي تصاویر، لندن
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سرجان تین . اشراف الیزابتي در صورت امكان قصرھایي میساختند كھ با قصرھاي لوار برابري میكرد
. الیزابت، كنتس شروزبري، قصري بھ نام ھاردویك ھال برپا كرد. قصري بھ نام النگیت ھاوس ساخت
یي كھ از ھا بیشتر این پول از محل رشوه. لیره ساخت ٠٠٠,١٩٠تامس، ارل آو سافك، آدلي اند را با 

سرادوارد فیلیپس، مانتكیوت ھاوس را بھ سبك دلپذیر رنسانس برپا كرد، و . اسپانیاییھا گرفتھ بود فراھم آمد
ویلیام سسیل قسمتي از بقایاي ثروت خود را صرف ساختن . سر فرانسیس ویلوبي والتین ھال را بنیان نھاد

. ن اندازه پول در ساختن ھتفیلد خرج كردقصر عظیمي در ستمفرد كرد، و فرزندش رابرت تقریبا بھ ھما
تاالرھاي بزرگ این قصر یكي از عظیمترین قسمتھاي داخلي در سراسر معماري این دوره بھ شمار 

در قصرھاي دوره الیزابت جاي تاالر وسیع . این تاالرھاي وسیع، كھ در طبقھ فوقاني قرار دارند. میروند
بخاریھاي دیواري عالي، اثاثھ سنگین از چوب گردو و بلوط، . دسابق را كھ از الوار ساختھ میشد میگرفتن

ھاي كندھكاري شده، و سقفھاي چوبي بھ اطاقھاي قصرھا چنان گرما و عظمتي  ھاي مجلل، نرده پلھ
تا آنجا كھ میدانیم، طرح كنندگان . میبخشیدند كھ در اطاقھاي مجلل قصرھاي فرانسوي نظیر آن یافت نمیشد

لقب رابرت سمیتسن، باني و التن ھال، فقط . كساني بودند كھ داراي لقب معمار شدنداین قصرھا نخستین 
  . معمار بود، و در این ھنگام كھ سرانجام این حرفھ عالي نام جدید خود را یافت

در این زمان بود كھ ھنر انگلیسي نیز متشخص شد، و مردي اثر شخصیت و اراده خویش را بر كارش 
وي در . در سمیثفیلد بھ دنیا آمد ١۵٧٣كھ اینیگو جونز نام داشت، در سال  این شخص،. باقي گذاشت

تا ) ١۶٠٠(جواني چنان استعدادي در طراحي از خود نشان داد كھ یكي از اشراف او را بھ ایتالیا فرستاد 
، مناظر نمایشھایي را )١۶٠۵(جونز پس از بازگشت بھ انگلستان . فن معماري دوره رنسانس را بیاموزد

وي دوباره بھ . ھ در آنھا نقاب بھ كار میبردند تھیھ كرد، و این در زمان جیمز اول و ملكھ دانماركي او بودك
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و بعد از مراجعت، طرفدار اصول كالسیك معماري شد كھ در ترجمھ اثري از ) ١۶١٢١۶١۴(ایتالیا رفت 
سووینو در ونیز و ویچنتسا ویتروویوس خوانده، و در ساختمانھاي پاالدیو، پروتتسي، سانمیكلي، و سان

جونز سبكي را كھ مخلوطي غیرطبیعي از اشكال آلماني، فالندري، . ھایي از آن را دیده بود نمونھ
فرانسوي، و ایتالیایي بود و در معماري عصر الیزابت از آن استفاده میشد مردود شمرد و سبكي كامال 

و كورنتي میبایستي جدا باشند، یا بھ ترتیبي  كالسیك پیشنھاد كرد، كھ در آن سبكھاي دوریك، یونیایي،
  . متناسب و واحد با ھم تركیب شوند

ھنگامي كھ . متصدي كارھاي ساختماني سلطنتي شد)) نقشھبردار كل((جونز با عنوان  ١۶١۵در سال 
. تاالر ضیافت و اینھال بر اثر آتشسوزي از بین رفت، وي مامور شد كھ تاالر جدیدي براي پادشاه بسازد

متر كھ اگر این  ٢۶۶متر در  ٣۵١وي نیز مجموعھ عظیمي از ساختمانھا طرح كرد رویھم رفتھ 
ساختمانھا بھ پایان رسیده بود، پادشاه انگلستان میتوانست خانھاي وسیعتر از لوور، تویلري، اسكوریال، یا 

  . ورساي داشتھ باشد

اي قرنھا ترجیح میداد، پولھایش را اما جیمز، كھ میگساري روزانھ را بر ساختن عمارات استوار بر
نماي آن مخلوط . صرف ایجاد تاالر ضیافت تازه كرد، و چون این تاالر در موضع اصلي خود نبود

ھنگامي كھ الد، اسقف اعظم كنتربري، از جیمز تقاضا كرد . غیرجالبي از سبكھاي كالسیك و رنسانس شد
  كھ كلیساي جامع سنت 

   

  

. صحن كلیسا را بھ صورت گوتیك، و نماي كلیسا را بھ صورت رنسانس درآوردجونز . پول را تعمیر كند
، از ١۶۶۶خوشبختانھ این ساختمان در آتشسوزي عظیم لندن، در . شد)) جنایتي((و بدین ترتیب مرتكب 
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نماي ساختمانھاي جونز، كھ بھ سبك پاالدیو بود، بتدریج جانشین سبك دوره تودور شد و تا نیمھ . میان رفت
  . ن ھجدھم در انگلستان متداول بودقر

جونز نھ تنھا بھ عنوان مھندس عمده چارلز اول بھ وي خدمت كرد، بلكھ آن پادشاه تیرھبخت را چنان 
دوست میداشت كھ ھنگامي كھ جنگ داخلي بھ وقوع پیوست، پسانداز خود را در باتالقھاي لمبث پنھان كرد 

 ١٠۴۵ولي با دریافت . او را در این محل اسیر كردندسربازان كرامول ). ١۶۴٣(و بھ ھمپشر گریخت 
  . لیره جان او را بخشیدند

نماي آن بھ سبك ساده . وي طي غیبت خود از لندن، خانھاي ییالقي براي ارل آو پمبروك در ویلتشر ساخت
آن، )) مكعب مضاعف((تاالر . رنسانس بود، ولي داخل آن نمونھاي از عظمت و زیبایي بھ شمار میرفت

متر بود، زیباترین اطاق در  ٩و ارتفاع بیش از  ٩و بھ عرض متجاوز از  ٢١ھ بھ طول متجاوز از ك
در زماني كھ سپاھیان شاھي ثروت اشراف را خرج میكردند، جونز . سراسر انگلستان محسوب میشد

نگامي ھ) ١۶۵١. (حامیان خود را از دست داد، و بعد گوشھ عزلت اختیار كرد و در فقر و فاقھ درگذشت
  . كھ ھنر بھ خواب رفت، جنگ باعث تغییر حكومت انگلستان شد

VIII - مردان دوره الیزابت  

چگونھ میتوانیم مردان دوره الیزابت را از انگلیسیھاي موقر و كم حرف عھد جواني خود تشخیص دھیم آیا 
ودیسم بین این دو میتوانیم بگوییم كھ خصوصیت مالي زاییده مكان و زمان و تغییر است پیرایشگري و مت

فاتحان بیپروا، ; قرنھا مدارس ھرو، ایتن، و راگبي محصل تربیت كردند. عصر و این دو نوع برقرار شد
  . ھنگامي كھ بر كارھا مسلط شوند، آرام میگیرند

در آلمان اصالح دیني رنسانس را مضمحل . بھ طور كلي، مرد انگلیسي دوره الیزابت نوباوه رنسانس است
در عھد . در انگلستان ھر دو نھضت بھ ھم درآمیختند; ساخت، در فرانسھ رنسانس مانع از اصالح دیني شد

عدھاي پیرایشگر خشك و اگر چھ . الیزابت، اصالح دیني پیروز شد و در وجود الیزابت رنسانس غالب آمد
مرد نمونھ این زمان . تاثرناپذیر ولي نھ بیزبان در این عصر میزیستند، سرمشقي از خود برجاي نگذاشتند

این . بھ مثابھ نیرویي بود كھ از عقاید و منھیات كھن رھا شده، ولي ھنوز بھ اصول جدید پایبند نشده بود
طبعي آزاد داشت و خواھان ; تھاي خود را بپروراندمرد نمونھ، بسیار جاھطلب بود و میخواست قابلی

بھ شدت عمل و تندگویي معتاد بود، ولي در میان گزافگوییھا و عیوب ; ادبیاتي بود كھ حاكي از حیات باشد
كمال مطلوب او بین ادب محبتآمیز شخصي درباري . و بیرحمیھاي خود میكوشید كھ مودب و موقر باشد

سیدني را تمجید میكرد، ولي مایل بود دریك ; مانھ شاھزاده اثر ماكیاولي بوداثر كاستیلیونھ و فساد بیرح
  . باشد

این ضمن، فلسفھ از البالي شكافھاي اركان مذھب كھ متزلزل شده بود، راه خود را میگشود، و بھترین 
خاصي در این جریان، كھ مورد انتقاد كسي قرار نگرفتھ بود، اش. فكرھاي عصر بیش از ھمھ آشفتھ بودند

افراد خوبي نیز . با عقاید صحیح و درست، ھمچنین محافظھكاران و مردان جبون و آرام نیز دیده میشدند
مانند راجر اسكم در آن یافت میشدند كھ مایوسانھ درباره اصول اخالقي گذشتھ سخن میگفتند، ولي شاگردان 

  : روي درباره كیمبریج توجھ كنیددر این مورد بھ سخنان گیبریل ھا. آنھا طبعي متھور و بیباك داشتند

ھیچ چیز را خوب . مسیحیت رونقي ندارد. را تعلیم میدھند، ولي كسي آن را نمیآموزد)) انجیل((مطالب 
امور قضایي بھ ; قوانین تشریفاتي معنا منسوخ شدھاند. نمیتوان گفت، مگر آنكھ بھ آن نسبت خوبي بدھند

ھمگي درباره اخبار، كتابھاي تازه، مدھاي تازه، . ... ستاخالق رخت بربستھ ا; كلي از بین رفتھ است
ھر . ... بعضي از مردم بھ دنبال بھشتھاي تازه و جھنمھاي تازه نیز ھستند. ... قوانین تازه كنجكاو شدھاند
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شیطان بھ اندازه ... روز عقایدي جدید بھ وجود میآیند، بدعت در الھیات، در فلسفھ، در انسانیت، در آداب
  . ور نیستپاپ منف

بھ  ١۵٨٣جوردانو برونو در سال . كوپرنیك ھمگي را آشفتھ كرده و گفتھ بود كھ دنیا در فضا میچرخد
وي ھمچنین گفت كھ خورشید . آكسفرد رفت و درباره نجوم جدي و دنیاھاي نامتناھي مطالبي اظھار داشت

شاعراني مانند جان دان احساس . دھا بھ صورت ذرات اتم درمیآین بر اثر گرماي خود نابود میشود، و سیاره
  . میكردند كھ زمین در زیر پایشان میلغزد

پس از آن، ھیچ چیز مسلم و قطعي شمرده . ، فلوریو شروع بھ ترجمھ آثار مونتني كرد١۵٩۵در سال 
ھمچنانكھ مارلو مثل . نمیشد، و در واقع ھوایي كھ مردم استنشاق میكردند آلوده بھ شك و تردید بود

در حالي كھ مردان دانا گرفتار شك و تردید بودند، جوانان . بود، شكسپیر نیز مثل مونتني مینمود ماكیاولي
از آنجا كھ بھشت در لفافھاي از فلسفھ پیچیده شده بود، جوانان تصمیم داشتند كھ از زندگي . نقشھ میكشیدند

و از قدرت ھر اندازه زھرآگین  بھره ببرند و از حقایق ھر اندازه مھلك، از زیبایي ھر اندازه ناپایدار،
  . مارلو نیز در كتابھایي كھ در باره فاوست و تیمور لنگ نوشت از ھمین منابع الھام گرفت. استفاده كنند

این تجسس در باره عقاید كھن، و این آزاد ساختن فكر از بند بھ منظور اظھار مشتاقانھ آرزوھا و رویاھاي 
اگر ادبیات این عصر، كھ . ت عصري فراموش نشدني درآوردجدید بود كھ عصر الیزابت را بھ صور

محدود بھ اموري زودگذر مانند رقابتھاي سیاسي، مباحثات مذھبي، پیروزیھاي نظامي، و عالقھ بھ 
گردآوري طال بود، حاكي از آرزوھا، تردیدھا، و تصمیمات مردان متفكر ھر عصري نبود، دیگر آن 

ھمھ تاثیرات آن . ، و طمع ورزیھا نظر ما را بھ خود جلب نمیكردندرقابتھا، مباحثات مذھبي، پیروزیھا
سفرھاي دریایي بھ منظور فتح و كشف سرزمینھا : دوره پرھیجان منجر بھ فعالیت شدید عصر الیزابت شد

; ثروت طبقاتي متوسط كھ دامنھ اقدامات بیباكانھ و ھدفھاي آن را توسعھ داد; ھاي جدید و بازارھا و عقیده
مباحثات مذھبي كھ ; طرد نفوذ پاپ از انگلستان; بیات و ھنر یونان و روم، نھضت اصالح دینيدرك اد

تعلیم و تربیت و افزایش دوستداران كتاب و ; مردم را ندانستھ از اصول دین بھ عقل و خرد رھنمون شد
ه انگلستان بر آن صلح ممتد و مفید و سپس مبارزه تحریك كننده با اسپانیا و غلبھ سرمست كنند; نمایشنامھ

ھایي بودند كھ موجبات عظمت  ھمھ اینھا انگیزه; اعتماد تدریجي عظیم بھ قدرت و فكر بشر; كشور
در این ھنگام پس از تقریبا دو قرن سكوت از . انگلستان را فراھم كردند و شكسپیر را بھ وجود آوردند

ین كشور توانست دلیرانھ با جھانیان سخن زمان چاسر بھ بعد، در انگلستان نثر و نظم رونقي بسزا یافت و ا
  . بگوید

  فصل سوم

  

  پارناسوس ھاي  در دامنھ

١۵۵١- ٨۶٠٣   

I -  كتابھا  

یكي از مصایب این عصر، : ((، بارنبي ریچ چنین نوشت١۶٠٠در سال . شماره كتابھا پیوستھ در تزاید بود
افزایش كتابھایي است كھ بھ علت زیاد بودن آنھا قادر بھ ھضم مطالب مزخرفي كھ ھر روز سر از تخم 
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ھم اكنون مقدار : ((وشتچنین ن ١۶٢٨رابرت برتن نیز در سال )). بیرون میآوردند و بھ دنیا میآیند نیست
ما از دست آنھا بھ ستوه آمدھایم، چشمھایمان از خواندن و . زیادي كتابھاي مختلف و متنوع داریم

شگفتآورتر آنكھ این دو نفر شاكي خودشان ھم كتاب )). انگشتھایمان از ورق زدن درد گرفتھ است
  . نوشتھاند

گاني كھ دل آنان را با تقدیم كتابھاي خود نرم اشراف، كھ خواندن و نوشتن آموختھ بودند، بھ نویسند
سسیل، لستر، سیدني، رالي، اسكس، ساوثمتن، ارلھا و كنتسھاي پمبروك . میساختند كمك مادي میكردند

حامیان ادب بودند، و میان اشراف انگلیسي و نویسندگان رابطھاي برقرار كردند كھ حتي پس از آنكھ 
 ۴٠ناشران و نویسندگان براي ھر رسالھ در حدود . مھ داشتجانسن چسترفیلد را سرزنش كرد، ادا
عده معدودي از نویسندگان قادر بودند كھ با . لیره حق تالیف میدادند ۵شیلینگ، و براي ھر كتاب در حدود 

در میان . در این ھنگام در انگلستان بھ وجود آمد)) ادبا((ھمیشھ مایوس كننده ; درآمد قلم خود زندگي كنند
اسكس، ضمن . ھاي خصوصي بسیار بود، ولي كتابخانھ عمومي بندرت یافت میشد مول كتابخانھطبقھ مت

بازگشت از كادیث بھ انگلستان، در فارو، در پرتغال توقف كرد، و كتابخانھ اسقف ژروم اوسوریوس را 
ي دانشگاه ضبط كرد و آن را بھ سر تامس بادلي داد، و او نیز كتابھاي آن را ضمن كتابخانھ بودلیان برا

خود ناشران زندگي ناراحتي داشتند كھ تابع قانون دولتي و ھوس مردم ) ١۵٩٨. (آكسفرد بھ ارث گذاشت
در زمان الیزابت، دویست و پنجاه ناشر در انگلستان بودند، زیرا نشر و فروش كتاب ھمچنان یك پیشھ . بود

چاپخانھ و ناشر در اواخر این عصر صاحب . بسیاري از آنھا كتابھا را خود چاپ میكردند. محسوب میشد
شركت ((شركتي موسوم بھ  ١۵۵٧ھا و كتابفروشیھا در  ناشران و صاحبان چاپخانھ. از ھم جدا شدند

ولي نھ . ھا نزد این صنف شامل حق انحصاري طبع نیز بود ثبت نشریھ; تشكیل دادند)) نوشتافزار فروشان
معموال شركت نامبرده فقط آثاري را ثبت میكرد كھ  .حق نویسنده، بلكھ فقط حق ناشر را تضمین میكرد

نوشتن، چاپ كردن، فروختن، یا تملك ھرگونھ مطلبي كھ بھ . اجازه قانوني چاپ آنھا قبال تحصیل شده بود
ھاي پاپ، یا در  ھمچنین نشر و وارد كردن كتب بدعتي، یا توقیعات و نامھ; شھرت ملكھ یا دولت لطمھ میزد

بھ سبب . در تایید مرجعیت پاپھا براي كلیساي انگلیسي بود، جرم محسوب میشددست داشتن كتابي كھ 
قانونا حق داشت كھ ھمھ )) شركت نوشتافزار فروشان. ((نقض این دستورھا بود كھ عدھاي اعدام شدند

سانسور در . ھا را بازرسي كند، انتشارات بیمجوز را بسوزاند و ناشران آنھا را بھ زندان اندازد چاپخانھ
زمان الیزابت از ھر دورھاي قبل از اصالح دیني شدیدتر بود، ولي ادبیات رونق گرفت و مانند فرانسھ در 

  . قرن ھجدھم، در نتیجھ خطر چاپ، ذوقھا تیزتر شد

در سالھایي كھ علوماالھي . آن عصر دوره ابداع بود و انتقاد رواج نداشت. شماره دانشمندان زیاد نبود
بسیاري از تاریخنویسان ھنوز وقایعنگار بودند و . چشمھ اومانیسم خشك شده بودسخت مورد توجھ بود، سر

ولي ریچارد نالس با نوشتن كتاب نسبتا خوب خود، بھ نام ; حوادث را براساس سنوات تقسیم میكردند
، رافائل ھالینشد با نگاشتن كتابي بھ نام )١۶٠٣(، بارون برلي را بھ شگفتي انداخت ))تاریخ تركان((
. اطالعاتي درباره پادشاھان انگلستان در اختیار شكسپیر نھاد، و بھ ناحق شھرتي اضافي یافت)) وقایع((

رنگ حكمت بخشید، مردم را بھ تقوا فراخواند، ((، ))وقایع انگلستان((جان ستو بھ كتاب خود تحت عنوان 
. داشت)) خوابآور((او تاثیري  ، ولي از استادي در آن اثري نبود، و نثر))و از حقایق تلخ اظھار تنفر كرد

تا حدي عالمانھ بود، ولي ناني براي ) ١۵٩٨(، نگاشتھ ))بررسي لندن((كتاب دیگري كھ وي تحت عنوان 
ویلیام كمدن، با انشاي التیني خوبي، . او تحصیل نكرد، و در زمان پیري پروانھ گدایي برایش صادر شد

و در كتاب ) ١۵٨٢(گرد آورد، )) بریتانیا((ابي بھ نام جغرافیا، مناظر و آثار كھن انگلستان را در كت
تاریخ خود را بر مطالعھ دقیق اسناد اصلي متكي ساخت، كمدن بیطرفانھ از ملكھ تعریف، و از  دیگري

رفت و راجر اسكم را ستود، ولي از اینكھ چنین دانشمند عالیمقامي سپنسر تمجید كرد، شكسپیر را نادیده گ
  . در نتیجھ عشق بھ نرد و خروسبازي در فقر و فاقھ، درگذشت، اظھار تاسف كرد

و آموزگار سرخانھ الیزابت بود، از خود مھمترین رسالھ را بھ زبان )) ماري خونآشام((اسكم، كھ منشي 
اصوال ) ١۵٧٠(نام دارد، )) مدیر آموزشگاه((این كتاب، كھ . ه استانگلیسي درباره تربیت برجاي نھاد
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جھت تعلیم زبان و محكمي تقاضا میكند كھ، بھ جاي سختگیریھاي مدرسھ ایتن، محبت عیسوي در تعلیم و 
  . تربیت رایج شود

یت اسكم نوشتھ است كھ در سر میز شام با اعضاي متنفذ حكومت الیزابت نشستھ بود و صحبت بر سر ترب
مدیر : ((سرریچارد سكویل گفت. ھاي آرامتري بود سسیل طرفدار شیوه; بھ وسیلھ شالق زدن بھ میان آمد

آموزشگاه احمقي، با ترساندن من از كتك خوردن، ھر نوع عشق درس خواندن را از وجودم بیرون 
  )). راند

در نیمھ دوم قرن شانزدھم، . ودمھمترین و موثرترین وظیفھ دانشمندان، القاي افكار خارجي بھ انگلیسیھا ب
، جورج ١۶١١در سال . كتابھاي زیادي از یوناني، التیني، ایتالیایي، و فرانسوي بھ انگلیسي ترجمھ شد

ھاي یوناني باعث شد كھ درام عھد  ھاي انگلیسي نمایشنامھ چپمن آثار ھومر را ترجمھ كرد، و نبودن ترجمھ
ولي این آثار بھ انگلیسي ترجمھ . بھ خود بگیرد)) رمانتیك((، شكل ))كالسیك((الیزابت، بھ جاي شكل 

و )) اخالق((; ، اثر اپیكتتوس))انكریدون((; ، اثر موسایوس))ھرو و لئاندروس((; اشعار تئوكریتوس; شدند
سخنرانیھاي دموستن ; ، اثر گزنوفون))رسالھ اقتصاد((و )) كوروپایدیا((; ، تالیف ارسطو))كتاب سیاست((

تاریخھاي ھرودوت، پولوبیوس، دیودوروس سیكولوس، یوسفوس، و آپیانوس، داستانھاي ; و ایسوكراتس
سرتامس نورث از روي ترجمھ فرانسوي آمیو، كھ آن ) ١۵٧٩(ھلیودوروس و لونگوس، و ترجمھ اصیل 

آثار ویرژیل، ھوراس، اووید، : از زبان التیني; ، اثر پلوتارك است))حیات مردان نامي((نیز ترجمھ 
و تاریخھاي لیویوس، سالوستیوس، ; ھاي پالوتوس، ترنتیوس، وسنكا نمایشنامھ; یالیس، لوكانوسمارت

، اثر بوكاتچو ))وفیاستا((، ))فیلوكوپو((غزلیات پترارك، : از ایتالیایي; تاسیت، و سوئتونیوس ترجمھ شد
اورالندوي ((یاولي، و ماك) گیشاردن(، تاریخھاي گویتچاردیني )ترجمھ شد ١۶٢٠ولي نھ دكامرون كھ در (

رھایي ((تالیف كاستیلیونھ، )) كتاب درباري((اثر آریوستو، )) اروالند خشمگین((، اثر بویاردو، ))عاشق
ھاي مشھوري توسط باندلو و  چوپان باوفا، اثر گواریني، و افسانھ((، اثر تاسو، كتاب ))آمینتا((و )) اورشلیم

، اثر ))شاھزاده((كتاب . اثر ویلیام پینتر جمعآوري شد، ))قصر لذت((ھایي مانند  دیگران در مجموعھ
ترجمھ شد، ولي سیاستمداران عصر الیزابت از مضمون آن آگاھي داشتند، گیبریل  ١۶۴٠ماكیاولي، در 

آثار دانرسكوتس و قدیس توماس آكویناس با ھمھ استادان پست ((ھاروي گزارش داده است كھ در كیمبریج 
آمادي ((از اسپانیایي كتاب . و بھ جاي آنھا آثار ماكیاولي و ژان بودن معمول گشت)) از دانشگاه رانده شدند

، كھ از طویلترین سرگذشتھاي عاشقانھ است، و ھمچنین یكي از نخستین داستانھایي كھ ولگردان در ))دوگل
دیاناي ((م و یكي از اشعار شباني كالسیك بھ نا)). الثاریلیود تورمس((آن نقشي بھ عھده دارند موسوم بھ 

بھترین ترجمھ از فرانسوي ترجمھ اشعار گروه پلیاد و مقاالت مونتني . ، اثر مونتماریور ترجمھ شد))عاشق
  ) ١۶٠٣. (بود كھ توسط جان فلوریو انجام گرفت

نقل قول از ادبیات كالسیك آغاز، و تا دو قرن . ھا در ادبیات دوره انگلستان شگفتانگیز بود تاثیر این ترجمھ
بسیاري از نویسندگان زیردست انگلستان با زبان فرانسھ آشنایي . ظم و نثر انگلیسي بدان آراستھ شدبعد ن

اشعار شباني انگلیسي ; ایتالیا انگلیسیھا را مجذوب میكرد. ھا نیازي نماند داشتند، و بنابر این بھ ترجمھ
ھاي بوكاتچو و از  ز نوشتھھاي انگلیسي ا گواریني بودند، غزلیات انگلیسي از آثار پترارك، افسانھ

. این نوع قصھپردازي سرمشق مارلو، شكسپیر، و بستر، مسینجر، و فورد شد; تقلید میكردند ))نوول((
ایتالیا، كھ اصالح دیني را نپذیرفتھ . ھاي انگلیسي قرار گرفت شھرھا و محلھاي ایتالیایي صحنھ نمایشنامھ

در خالل . بود، از آن نیز فراتر رفت و الھیات قدیم و حتي اصول اخالقي آیین مسیحي را در ھم شكست
مناقشھ میان كاتولیكھا و پروتستانھا در انگلستان ادیبان آن كشور، بدون توجھ بھ آن مناقشھ، بھ سرزندگي و 

ھاي تجاري فلج شده بود، مشعل  ایتالیا، كھ تا مدتي براثر تغییر راه .نشاط دوره رنسانس توجھ كردند
  . رنسانس را بھ اسپانیا، فرانسھ و انگلستان سپرد

II - مبارزه ذوقھا  
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چنان كھ نام دویست تن از شاعران عصر الیزابت . در این دوره پرھیجان، نظم و نثر رواج كامل داشت
نثر نظر . ملكھ پریان خود را بھ رشتھ تحریر درآورد ولي پس از آنكھ سپنسر كتاب. معروف است

  . انگلیسیھا را بھ خود معطوف داشت

جان لیلي نخستین كسي بود كھ بھ نثر مطلبي خیالي تحت عنوان یوفیوئیز یا تشریح ذوق بھ رشتھ تحریر 
  . درآورد

ت، تجربھ، مسافرت، و لیلي در این كتاب درصدد برآمده بود كھ نشان دھد چگونھ، در نتیجھ تربی) ١۵٧٩(
نام جواني آتني است كھ ) بیان خوب(یوفیوئیز . نصیحت عاقالنھ، فكر و منش بھ خوبي پرورش مییابد

ماجراھاي او چارچوبي جھت سخنرانیھاي مفصل درباره تربیت، رفتار، دوستي، عشق، و الحاد تشكیل 
ھاي متشابھالصوت،  از تضادھا، جملھآنچھ باعث پرفروش شدن این كتاب شد سبك آن بود كھ آكنده . میدھد

تشبیھات، جناسھا، عبارات متعادل، اشارات كالسیك، و تصوراتي بود كھ دربار الیزابت را شیفتھ كرد و تا 
  : مثال. مدت یك نسل موردپسند بود

این جوان عشقباز، كھ ذوقش بیش از ثروت اوست و با وجود این ثروتش بیش از دانایي اوست، از آنجا كھ 
د را از حیث تصورات مطبوع كمتر از كسي نمیدید، خویشتن را در شرایط شرافتمندانھاي برتر از ھمھ خو

  . میدانست، و بھ اندازھاي خود را در ھمھ كارھا شایستھ میدید كھ تقریبا بھ ھیچ كاري نمیپرداخت

. رتوریكرھاي ھلندي گرفت معلوم نیست كھ لیلي این بیماري را از ماریني ایتالیایي یا گوواراي اسپانیایي یا
; در ھر صورت، لیلي از این شایبھ بدش نیامد و آن را بھ گروه كثیري از مردان زمان الیزابت انتقال داد

  این سبك باعث خرابي نخستین كمدیھاي شكسپیر 
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. شد، مقاالت بیكن را آلوده ساخت، و واژھاي بھ زبان انگلیسي افزود

در این دوره بھ واژه توجھي خاص میشد، گیبریل ھاروي، از معلمان كیمبریج، ھمھ نفوذ خود را بھ كار 
برد تا بھ جاي تاكید و وزن در شعر انگلیسي، از بحور كالسیك، كھ متكي بر كمیت سیالبھا بود، استفاده 

لندن تاسیس كردند، و این انجمن تا سیدني و سپنسر، بنا بھ تاكید او، انجمني ادبي بھ نام آریوپاگوس در . كند
تامس . مدتي كوشید كھ سر زندگي عصر الیزابت را در قالبھاي نظمي بھ صورت اشعار ویرژیل بگنجاند

ھنگامي كھ . نش اشعار شش و تدي ھاروي را مسخره كرد، بھ طوري كھ آن را از نظر درباریان انداخت
ھا از  گرین، كھ دوست نش بود، انتقاد كرد، در رسالھھاروي اھانت را بھ فضل فروشي افزود و از اخالق 

 . او بدگویي كردند، و بدین ترتیب فحش و ناسزاگویي عھد رنسانس بھ انگلستان نیز سرایت كرد

وي در . زندگي رابرت گرین خالصھاي از فعالیتھاي ادبي و بیبند و باري از زمان ویون تا ورلن بود
و در آنجا اوقات خود را بھ معاشرت با ; ر یك كالس نشستھ بودكیمبریج با ھاروي، ناش، و مارلو د

اشخاص بذلھگو و شھوتراني مثل خودش گذراند و براثر مصاحبت با آنھا گل جواني خود را پژمرده ((
  )). ساخت

. ... من مست غرور بودم، معاشرت با زنان ھرجایي كار روزانھام بود و پرخوري و میگساري تنھا لذتم
ندازه دور بودم كھ بندرت بھ او فكر میكرد، ولي از سوگند خوردن و كفرگویي لذت بسیار از خدا آن ا

بگذارید پس از مرگ ھر طور باشد . اگر در حیاتم مطلوب دلم را بھ دست بیاورم، راضیم. ... میبردم
  . از قضات بھ ھمان اندازه كھ از داوري خدا بیم دارم، میترسیدم. ... بگذرانم

چنان فسق و فجوري ((یا و اسپانیا بھ مسافرت پرداخت، و سپس نوشت كھ در این كشورھا گرین در ایتال
پس از بازگشت بھ لندن، ھمگي او را با آن موي قرمز، )). دیدم و مرتكب شدم كھ از گفتن آن شرم دارم

الب پس از ازدواج، مط. ھا میشناختند ریش نوكدار، جورابھاي ابریشمي، و نگاھبان شخصیش در میخانھ
اما بھ خاطر معشوقھاي زن ; محبتآمیزي درباره وفاداري در زناشویي و سعادت آن بھ رشتھ تحریر درآورد

در نتیجھ اطالعات دست اولي كھ درباره . خود را ترك گفت و ثروت ھمسر خود را پاي او صرف كرد
و در آن ) ١۵٩١(جنایتكاران داشت، كتابي راجع بھ آنان تحت عنوان اكتشاف عظیم تقلب نگاشت 

كشاورزاني را كھ بھ لندن میآمدند، از حیلھ و فریب متقلبان، خالبازان، جیببران، قوادان و زنان روسپي 
باعث تعجب است كھ وي . و از این جھت بود كھ اراذل و اوباش درصدد كشتن وي برآمدند; برحذر داشت

وانستھ باشد با ھمان شتاب و حرارت ظرف عمر كوتاه خود، كھ تا آن اندازه وقف فسق و فجور شده بود، ت
. ھاي متعدد جالبي بنویسد ، سي و پنج رسالھ و نمایشنامھ)بھ سبك یوفیوئیز(روزنامھنگاران دوازده داستان 

اما چون بنیھ و ثروت او كم شد، در تقوا و پرھیزكاري اندكي معني دید و، ھمان گونھ كھ مرتكب گناه شده 
سال بعد دو رسالھ . كتابي بھ عنوان وداع با حماقت منتشر ساخت ١۵٩١در سال . بود، صریحا توبھ كرد

در . قابل توجھ نگاشت، در یكي، بھ نام لطیفھاي بھ یك درباري نورسیده، بھ گیبریل ھاروي حملھ كرده بود
دیگري، تحت عنوان لطیفھاي بھ ارزش یك پشیز كھ با یك میلیون ندامت خریداري شده، بھ شكسپیر حملھ 

از ھمراھان فاسق او، ظاھرا مارلو، پیل، و نش خواست كھ دست از گناھكاري بردارند و در زھد كرد، و 
، از ھمسرش كھ خود او را ترك كرده بود تقاضا كرد كھ ١۵٩٢سپتامبر  ٢در . و پشیماني بھ او بپیوندند

)). ھا تلف شده بودم بدون احسان او، من در كوچھ((لیره بدھكاري او را بھ كفاشي بپردازد، و افزود كھ  ١٠
افراط در خوردن شاه ((روز بعد، گرین در خانھ ھمین كفاش درگذشت، و علت آن، طبق گفتھ ھاروي، 

خانم صاحبخانھ، كھ قرضھاي او را با توجھ بھ اشعارش بخشیده بود، . بود)) ماھي نمكسود و شراب راین
   .تاجي از برگ غار بر سر او نھاد و ھزینھ تدفین او را پرداخت

. در میان رسالھ نویسان عصر الیزابت، تام نش، دوست گرین، زباني گزندھتر و خوانندگاني بیشتر داشت
وي، كھ فرزند معاون كشیش بخش بود و از پاكیزگي و آزرم خستھ شده بود، پس از بیرون آمدن از 

اندازھاي كھ دستش قادر كیمبریج وارد دنیاي اراذل و اوباش شد و نان خود را با قلم درآورد، و توانست تا 
نش با نوشتن كتابي تحت عنوان مسافر بدبخت، یا زندگي جك ویلتن نوعي رمان را، كھ درباره . بود بنویسد
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ھنگامي كھ گرین درگذشت و ھاروي بھ گرین و نش در ) ١۵٩۴. (زندگي ولگردان بود، متداول ساخت
كھ آخرین آنھا موسوم بود بھ برو بھ  چھارنامھ حملھ كرد، نش چندین جزوه در جواب او منتشر ساخت

  : وي در این جزوه چنین نوشتھ است. سفرون والدن

اگر چھ این . ... خوانندگان، خوش باشید، زیرا از ھیچ كاري كھ شما را خوشحال كند مضایقھ نخواھم كرد
گاه بیرون كار باعث سقوط من خواھد شد، ولي قبل از آنكھ دست بردارم، او را با ھو و جنجال از دانش

  . خواھم راند

اگر او را در یكي از كالجھاي معتبر كیمبریج بھ روي صحنھ بیاورم، بھ من چھ خواھید داد ھاروي پس از 
این حادثھ زنده ماند، از كساني كھ زندگي بیبند و باري داشتند بیشتر عمر كرد، و در سن ھشتاد و پنج 

با بن جانسن در . وست خود مارلو را كامل ساختنش نمایشنامھ دیدو اثر د. درگذشت ١۶٣٠سالگي در 
تھیھ جزیره سگان ھمكاري كرد، بھ جرم شورش تحت تعقیب قرار گرفت، و از راه احتیاط گوشھ انزوا 

  ) ١۶٠١. (در سي و چھار سالگي طومار عمر زودگذر او در ھم نوردیده شد. اختیار كرد

III  -١۵٨۵-١۵۵۴: فیلیپ سیدني  

از تصویري كھ از او در گالري . ع آشفتھ، بآرامي زندگي خود را بھ پایان رسانیدسیدني، دور از این جم
سیدني . ملي تصاویر در لندن باقي مانده است چنین برمیآید كھ وي مردي بسیار ظریف اندام بوده است

ي، طبق گفتھ اوبر)). چندان از تندرستي بھرھمند نبود((چھرھاي الغر و مویي بور داشت و بھ قول النگھ 
)). و اگر چھ قیافھاي بھ اندازه كافي مردانھ نداشت، بسیار دلیر و شجاع مینمود; بسیار زیبا بود((سیدني 

بعضي از عیبجویان او را كمي بیش از حد دوستدار جاه و جالل میدانستند، و احساس میكردند كھ بغایت از 
مادر ! دیشان صفات خویش را ببخشندفقط عاقبت قھرمانانھ او بود كھ باعث شد بدان; كمال بھرھمند است

  . سیدني، ماري دادلي، دختر دیوك نورثامبرلند بود كھ در زمان ادوارد ششم بر انگلستان مسلط شده بود

پدرش، سر ھانري سیدني، فرمانرواي ویلز و سھ بار نایبالسلطنھ ایرلند بود، فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، پدر 
با این مشخصات، كیست كھ بھ خود ننازد و افتخار نكند فیلیپ . اشتھ بودتعمیدیش، نام خود را روي او گذ

سیدني قسمتي از عمر زودگذر خود را در قصر وسیع پنشرت گذرانید، قصري كھ سقفھاي چوب گردویي 
و دیوارھاي مصور و چلچراغھاي بلورینش در زمره زیباترین اشیایي است كھ از آن دوره باقي مانده 

در ده . لیره در سال مقرري گرفت ۶٠ي در نھ سالگي منصب كلیسایي یافت و در نتیجھ فیلیپ سیدن. است
پدرش در این قصر بھ عنوان . سالگي وارد مدرسھ شروزبري شد، كھ تا قصر الدلو زیاد فاصلھ نداشت

  . فرمانرواي ویلز میزیست و براي فرزند خود نامھاي نصیحتآمیز و پرمحبت مینوشت

بھ خوبي آموخت و طرف توجھ عمویش لستر و دوست پدرش ویلیام سسیل قرار  فیلیپ این درسھا را
پس از سھ سال تحصیل در آكسفرد، بھ عنوان عضو كوچك یك ھیئت اعزامي، بھ پاریس فرستاده . گرفت

پس از ورود بھ دربار شارل نھم، توانست كشتار سن بارتلمي را ببیند، سپس در فرانسھ، ھلند، آلمان، . شد
در فرانكفورت با النگھ، كھ از رھبران . ھستان، مجارستان، اتریش، و ایتالیا بھ گردش پرداختبوھم، ل

در ونیز از . فرھنگي پروتستانھاي فرانسھ بود، آشنا شد، و این دوستي تا پایان زندگاني او ادامھ یافت
. ك را فرا گرفتورونزه خواھش كرد كھ تصویر او را بكشد، و در پادوا اصول مربوط بھ غزلیات پترار

بعد از بازگشت بھ انگلستان، در دربار بھ خوبي پذیرفتھ شد، و تا مدت دو سال مالزم ملكھ بود، ولي چون 
فیلیپ سیدني ھمھ صفات . با قصد ازدواج ملكھ با دوك آالنسون مخالفت كرد، مورد غضب واقع شد

در شمشیرزني بھ ھنگام سواري رفتاري غرورآمیز، مھارت، و شجاعتي زیاد : شھسواران را دارا بود
  گذشتھ از این، در دربار مودب بود، در ھمھ ; داشت
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سر فیلیپ سیدني، گالري ملي تصاویر، معامالت خود جانب شرافت را رعایت میكرد، و براي بیان 
وي كتاب درباري اثر كاستیلیونھ را خوانده بود، و میكوشید كھ . احساسات عاشقانھ زباني فصیح داشت

ن از خود او حال آنكھ دیگرا. طبق عقیدھاي كھ آن فیلسوف درباره مردان موقر و مودب داشت رفتار كند
  . سپنسر او را پیشواي اشرافیت و شھسواري مینامید. تقلید میكردند

از مشخصات این دوره آنكھ اشراف، كھ روزگاري خواندن و نوشتن را تحقیر كرده بودند، اكنون شعر 
حامي  سیدني اگر چھ متمول نبود، فعالترین. میگفتند و بھ شاعران اجازه میدادند كھ بھ حضور آنان بار یابند

  . ادبي نسل خود شد

امید ھمھ ((سپنسر او را . وي بھ كمدن، ھكلوت، نش، ھاروي، دان، جانسن، و مخصوصا سپنسر كمك كرد
اما كامال عجیب بود كھ گوسن كتاب مدرسھ بدي . خود میدانست)) حامي طبع شعر جوان((و )) دانشمندان

نھ خوشایندي بھ شاعران، نینوازان، طع: زیرا عنوان آن چنین بود) ١۵٧٩(را بھ او اھدا كند، 
سیدني حاضر بھ این مقابلھ شد و نخستین اثر دوره . نمایشنویسان، بذلھگویان و نظیر این كرمھاي مملكت

  . الیزابت را تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت

د كردن است، شعر ھنر تقلی((سیدني، با استفاده از آثار ارسطو و منتقدان ایتالیایي، چنین اظھار میداشت كھ 
و )). و بھ منزلھ عكس ناطق است. شعر چیزي است كھ واقع یا غیرواقع را نشان میدھد یا مجسم میكند

سیدني كھ اخالق را بھ مراتب باالتر از ھنر میشمرد، . ھدف آن را باید آموختن و مشعوف كردن دانست
  :ھاي او این است ھنر را عبارت از یاد دادن اخالق با مثالھاي مصور میدانست، از گفتھ
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ولي چون ھیچ ; فیلسوف با دادن دستور اخالقي، و مورخ با ذكر نمونھ اخالق وظیفھ خود را انجام میدھند
زیرا سخن فیلسوف، كھ با دالیل . كدام قادر بھ انجام دادن ھر دو كار نیستند، مانع از آن دو كار میشوند

ندازھاي غامض و فھم آن بھ اندازھاي دشوار است پیچیده میخواھد قانون خشك اخالقي را وضع كند، بھ ا
علت . كھ كسي كھ راھنمایي جز او ندارد، تا زماني كھ بخواھد كار شرافتمندانھاي انجام دھد، پیر شده است

از طرف . ... آن است كھ علم او غیرعملي و كلي است، و اگر كسي حرف او را بفھمد خوشبخت است
اخالقي نیست، نھ بھ آنچھ باید باشد، بلكھ بھ آنچھ ھست پایبند است، و  دیگر، مورخ، كھ كارش دادن دستور

  . ھاي او ثمره كمتري در بردارد نمونھاي كھ ذكر میكند، نتیجھ حتمي ندارد و بنابر این نمونھ

اما شاعر بینظیر ھر دو كار را انجام میدھد، زیرا آنچھ فیلسوف گفت كھ باید انجام شود، شاعر تصویر 
توسط كسي كھ بھ عقیده او آن را انجام داده است بھ ما مینماید، و بدین ترتیب نظریھاي كلي را با كاملش را 

اگر سخن از تصویر كامل بھ میان آوردم، از آن لحاظ است كھ شاعر . مثلي مخصوص نشان میدھد
ن خود نھ تصویري در برابر چشم ما نشان میدھد كھ فیلسوف فقط آن را با شرحي مفصل ذكر میكند، و ای

  . حال مورخ نیز بدین منوال است. در چشم روح نفوذ دارد، نھ در آن اثر میكند، و نھ آن را مجذوب میسازد

بنابر این، شاعري، در نظر سیدني، شامل ھمھ ادبیات تخیلي، یعني درام و نظم و نثر ابتكاري است، وي 
مكن است بدون شعر گفتن شاعر باشد، و انسان م. وزن و قافیھ نیست كھ شعر را بوجود میآورد: ((میگفت

  )). بدون آنكھ شاعر باشد شعر بگوید

وي در ھمان سالي كھ كتاب دفاع از شعر را . سیدني نمونھ اخالقي را با دستور اخالقي ذكر میكرد
این كنتس، كھ خواھر خود او بود، و یكي . شروع بھ نوشتن كنتس آركادیاي پمبروك كرد) ١۵٨٠(نگاشت، 
متولد شد و، بنابر این، ھفت سال جوانتر از فیلیپ  ١۵۶١مشھور كشور بھ شمار میرفت، در سال از زنان 

بود و، تا آنجا كھ توانستھ بود، معلومات زمان خود، شامل زبانھاي التیني، یوناني، و عبري، را فراگرفتھ 
. سفرھا ھمراه او رفت وي در سلك ملتزمان ملكھ درآمد و در. اما زیبایي او سرآمد ھمھ اینھا بود. بود

عمش لستر قسمتي از جھیزش را فراھم آورد، و ھمین امر بھ ازدواج او با ھنري، ارل آو پمبروك، یاري 
ولي ; ، و چندین فاسق مكمل شوھر خود داشت))این زن بسیار شھوتپرست بود((طبق گفتھ اوبري . كرد

  . واھش او را براي نوشتن آركادیا اجابت نكنداین وضع مانع آن نشد كھ فیلیپ او را دوست نداشتھ باشد و خ

سیدني بھ تقلید از آركادیاي ساناتسارو، بھ آساني و بھ تفصیل دنیایي خیالي وضع كرد كھ شاھزادگان دلیر، 
ھاي مبدل گیجكننده، و مناظر دلفریب در آن بھ چشم  شاھزاده خانمھاي زیبا، نبردھاي شھسواران، جامھ

بزرگترین چیزي است كھ جھان میتواند  ازیبایي اوراني : ((ب چنین نوشتھ استوي در این كتا. میخوردند
داراي قریحھ و ذوقي (( .پاالسو )). نشان دھد، ولي كوچكترین چیزي است كھ میتوان آن را تمجید كرد

نافذ و بدون تظاھر بود، افكار بلندي داشت كھ در قلب ادب و تواضع نشستھ بود، فصاحتي در بیان داشت و 
بدون تردید، )). نرم و شیرین سخن میگفت، و رفتاري چنان عالي داشت كھ بدبختي را عظمت میبخشید

پیروكلس، براي آنكھ بھ فیلوكلئا : این قصھ عاشقانھ پیچیدھاي است. سبك یوفیوئیز تقلید كرده است سیدني از
پدر فیلوكلئا، بھ ; ولي این زن با ابراز عشق خواھرانھ او را ناكام میسازد; نزدیك شود، جامھ زنانھ میپوشد

ك میكند او مرد است، بھ وي دل ولي مادر فیلوكلئا پس از آنكھ در; تصور آنكھ او زن است، عاشقش میشود
سیدني این قصھ را زیاد جدي نگرفت، و اوراقي را كھ بھ . اما ھمھ چیز طبق ده فرمان خاتمھ مییابد. میبازد

ولي این . شتاب جھت خواھر خود میفرستاد تصحیح نكرد، و در بستر مرگ دستور داد كھ آنھا را بسوزانند
و تا مدت ده سال از بھترین آثار نثر دوره الیزابت بھ شمار انتشار یافت  ١۵٩٠اوراق حفظ شد، و در 

  . میرفت

سیدني ضمن نوشتن این قصھ عاشقانھ و تحریر دفاع از شعر، و ضمن فعالیتھاي سیاسي و نظامي قطعھاي 
وي براي این كار احتیاج بھ عشقي نافرجام . بھ نثر نوشت كھ زمینھ را براي غزلیات شكسپیر ھموار كرد

ھا و  اگر چھ از آه این زن; داشت و منظور خود را در پنلوپھ دورو، دختر نخستین ارل آو اسكس، یافت
سیدني حتي پس از ازدواج با فرانسیس ; )١۵٨١(ھاي او خوشش آمد، با بارون ریچ ازدواج كرد  قیافھ
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تنھا عده معدودي از این ھرزگي شاعرانھ تعجب . والسنگم ھمچنان براي آن زن غزل عاشقانھ میفرستاد
ندگیش قریحھ شاعري را خشك زیرا معموال انتظار نمیرفت كھ كسي جھت زن خود، كھ بخش: كردند

پس از مرگ سیدني، قطعھاي كھ او بھ نثر نوشتھ بود تحت عنوان ستاره و . میكرد، غزل عاشقانھ بسازد
سبك آن شبیھ پترارك بود و پترارك از زني، بھ اسم الئورا، نام برده بود كھ از . عاشق ستاره انتشار یافت

سیدني بھ خوبي میدانست كھ . بھ پنلوپھ شباھت داشت حیث چشم، ابرو، گونھ، لب، و مو بھ طور عجیبي
  . شور و ھیجان او زاییده طبع شاعرانھ اوست

در ھر . اگر زن بودم، غزلسرایان ھرگز نمیتوانستند مرا متقاعد كنند كھ عاشقند: ((خود او نوشتھ است
اه ھم از عشق بیمار در اشعار وي حتي م. حال، این غزلھا بھترین اشعار قبل از شكسپیر بھ شمار میآید

  : است

آیا میتوان گفت ! اي ماه، با چھ قدمھاي محزون و چھ صورت افسردھاي از آسمانھا بھ آھستگي باال میروي
مسلما اگر آن چشمھا كھ ! د را رھا میكندحتي در محلي آسماني تیرھاي نوك تیز خوكار كھ آن تیرانداز پر

  . مدتھا با عشق آشنا بوده است بتواند درباره عشق داوري كند، تو حال عشق را میتواني دریابي

ھاي تو میخوانم زیبایي افسرده تو حال تو را براي من، كھ مثل تو احساس میكنم، شرح  من آن را در نگاه
  . میدھد

من بگو كھ آیا عشق پایدار در آنجا نیز بھ دیوانگي تعبیر میشود آیا زیبارویان پس اي ماه، از راه دوستي بھ 
آنجا نیز مثل پریرخان اینجا بھ خود مینازند آیا آنھا ھم میخوانند كھ با بیش از عشق بھ آنھا عشق بورزند و 

   ;پاكدامني مینامندبا وجود این، عاشقاني را كھ مغلوب عشق شدھاند، تحقیر میكنند آیا در آنجا بیوفایي را 

سیدني اگر . سیدني را بھ ھلند فرستاد تا بھ شورشیان آنجا علیھ اسپانیاییھا كمك كند ١۵٨۵الیزابت در سال 
اما چون خواھان مھمات بیشتر و . چھ ھنوز سي و یك سال تمام نداشت، بھ حكومت فالشینگ منصوب شد

  . ا پرداختھ میشد، ملكھ خسیس بر او خشم گرفتمواجب بھتري براي سربازاني بود كھ پول بیارزش بھ آنھ

در . و در قسمت مقدم جبھھ جنگید) ١۵٨۶ژوئیھ  ۶(سیدني سربازان خود را در نبرد آكسل رھبري كرد 
پس از آنكھ اسبش در حملھ كشتھ شد، بر : بیش از حد از خود شجاعت نشان داد) سپتامبر ٢٢(نبرد زوتفن 

در این ھنگام، تیري بھ رانش اصابت كرد، . صفوف دشمن تاختاسب دیگر جست و جنگكنان تا درون 
پس از آن سیدني را بھ خانھاي در آرنم بردند و او در این  .بازگشتاسبش عنان كسیختھ بھ اردوي لستر 

 ١٧زخم او مبدل بھ غانغاریا شد، و در . جراحان بیكفایت رنج دید محل مدت بیست و پنج روز زیردست
من این : ((سیدني در آخرین روز حیات گفتھ بود. درگذشت)) اعجوبھ عصر((اكتبر، بھ قول اسپنسر، 

ھنگامي كھ جسدش را بھ لندن آوردند، تشییع جنازھاي از )). شادي را با امپراطوري جھان عوض نمیكنم
  . ستان تا پیش از مرگ نلسن بھ خود ندیداو كردند كھ انگل

IV -١۵٩٩-١۵۵٢: ادمند سپنسر   

سیدني بود كھ )). سیدني مرد، دوست من مرد، نشاط جھان مرد: ((سپنسر در مرگ سیدني چنین نوشت
آغاز زندگي او از آن لحاظ بھ دشواري گذشت كھ فرزند پارچھبافي . سپنسر را تشویق بھ شاعري كرد

یشاوندي او با خانواده اشرافي سپنسر بھ اندازھاي دور بود كھ وي مورد توجھ قرار روزمزد بود، و خو
ادمند را نخست با پول صدقھ بھ مدرسھ مرچنت تیلرز، و سپس بھ پمبروكھال در كیمبریج . نگرفت

در حدود ھفده سالگي شروع بھ نوشتن و حتي . فرستادند، او در آنجا براي نان روزانھ خود بھ كار پرداخت
سپنسر با فروتني سعي ; ھاروي كوشید كھ او را با قالبھا و موضوعات كالسیك آشنا سازد. انتشار شعر كرد

كرد كھ او را راضي نگاه دارد، ولي پس از مدت كوتاھي علیھ اوزاني كھ مخالف طبع او بود، سر بھ 

pymansetareh@yahoo.com



ھاروي توجھي بھ ; ، سپنسر قسمت اول ملكھ پریان را بھ ھاروي نشان داد١۵٧٩در سال . شورش برداشت
مضمون تمثیلي قرون وسطایي آن نكرد، و زن زیباي آن را نپسندید، بھ شاعر توصیھ كرد كھ دست از آن 

  . بردارد، ولي سپنسر آن را ادامھ داد

شاعر . ھاروي با آنكھ مردي عبوس و ستیزھجو بود، كاري براي سپنسر در خدمت ارل آو لستر پیدا كرد
قالب این ) ١۵٧٩. (شد، شیفتھ او گشت، و منظومھ گاھنامھ شبانان را بھ نام او كرد در اینجا با سیدني آشنا

ھاي متداول بود كھ در آن وظایف  شعر انسان را بھ یاد تئوكریتوس میانداخت، ولي خود آن مانند گاھنامھ
نسبت موضوع آن عشق و محرومیت چوپاني، بھ نام كالین كلوت . شبانان طبق فصول سال تعیین شده بود

خواندن این كتاب را اگر چھ توصیھ نمیكنیم، ولي تمجید سیدني از آن باعث . بھ روزالیند ستمگر بود
شاعر، براي آنكھ پول بیشتري بھ دست آرد، قبول كرد كھ منشي آرثر لردگري، . شھرت سپنسر شد

ھا و اسپانیاییھاي پس ھمراه او عازم جنگ شد و قتل عام ایرلندی). ١۵٧٩(فرمانرواي جدي ایرلند، بشود 
پس از ھفت سال خدمت بھ عنوان . مغلوب را در سمرویك، كھ بھ دست گري انجام گرفت، مشاھده كرد

منشي فرمانداري انگلستان در ایرلند، سرانجام از اموال ایرلندیھاي یاغي قلعھ كیلكولمن واقع در میان راه 
  . تمالو والیمریك، بھ انضمام سھ ھزار ایكر زمین دریافت داش

سپنسر در اینجا مثل شخص محترمي بھ كشاورزي مشغول شد و بھ ساختن اشعاري كھ در خور مرد نجیبي 
سپس ملكھ ) ١۵٨۶. (وي مرثیھاي بلیغ ولي طویل، بھ نام استرفل، در رثاي سیدني سرود. بود، پرداخت

بسیار بھ انگلستان ، با ذوق و شوق ١۵٨٩آنگاه، در سال . پریان را تصحیح كرد و اشعاري بر آن افزود
تا شھرت ابدي او پایدار ((اول را بھ وي تقدیم كرد )) كتاب((رفت و توسط رالي بھ ملكھ معرفي شد و سھ 

و براي آن كھ آن اثر مورد قبول عده زیادي واقع شود، در مقدمھ آن اشعاري در مدح كنتس آو ; ))بماند
ینگم، ھانزدن، باكھرست، گري، ھاوارد آو پمبروك، لیدي كرو، سركریستوفر ھتن، رالي، برلي، والس

برلي، كھ دشمن لستر بود، سپنسر را . افینگم، اسكس، نورثامبرلند، آكسفرد، اورمند، و كامبرلند سرود
ملكھ بھ حدي . قافیھپردازي بي سر و پا نامید، ولي عده زیادي او را بزرگترین شاعر بعد از چاسر دانستند

لیره مقرري تعیین كرد، ولي برلي كھ خزانھدار بود در پرداخت آن تاخیر  ۵٠بخشنده شد كھ براي او سالي 
سپنسر، كھ امیدوار بود مبلغ زیادتري بھ او تعلق گیرد، با نومیدي بھ قصر خود در ایرلند بازگشت . ورزید

  . و در میان وحشیگري، تنفر، و اضطراب، حماسھ خیالي خود را ادامھ داد

و سھ كتاب دیگر  ١۵٩٠سھ كتاب آن در . ن شعر را در دوازده كتاب بنویسدسپنسر تصمیم گرفتھ بود كھ آ
با این وضع، ملكھ پریان از حیث طول دو برابر . انتشار داد، ولي دیگر بھ ادامھ آن نپرداخت ١۵٩۶را در 

ھر یك از آن كتابھا بھ منزلھ مثل و قصھاي رمزي در باره تقدس، . ایلیاد و سھ برابر بھشت مفقود است
نجبا و مردان مودب بھ ((عتدال، عفت، دوستي، عدالت، و ادب است و مقصود از ھمھ آنھا این بود كھ ا

گذشتھ از این، ھمھ اینھا طبق عقیدھاي بود كھ )). وسیلھ مثلھاي عبرتانگیز با اصول اخالقي آشنا شوند
سپنسر، كھ بدین . بود سیدني درباره شعر داشت و آن عبارت از یاد دادن اخالق بھ وسیلھ مثلھاي تخیلي
وي اگر چھ یكبار بھ . طریق عمر خود را وقف حجب و حیا كرده بود، بندرت میتوانست شھوتراني كند

نظر افكند، از آن پس دیگر چنین كاري نكرد، وي در شش )) پستان سفید و عریاني كھ آماده تاراج بود((
معني خدمت صادقانھ بھ زنان دنیا  قطعھ شعري كھ ساختھ است، عشق را، طبق عقیده شھسواران، بھ

  . تعریف كرده است

در نظر ما، كھ آیین شھسواران را فراموش كردھایم و از كارھا و تمثیالت مربوط بھ آنان خستھ میشویم، 
ما از اشارات تاریخي . ملكھ پریان در ابتدا بھ طور غریبي لذتبخش است، ولي سرانجام ماللتانگیز میشود

مطالبي كھ در آن دیده میشود مربوط بھ ; را مشعوف یا متغیر میكرده، بیخبریم آن كھ مردم آن دوره
ھاي آن انعكاس خوشاھنگ  قصھ. مناقشات مذھبي است كھ در زمان كودكي ما بقایاي آن تدریج محو شد

ھاي مقلوب ناھنجار، تغییرات كھنھ  از حیث عقاید تصنعي، جملھ. آثار ویرژیل، آریوستو، و تاسو است
ھیچ ) كھ لبخند آریوستو در آن مشھود نباشد(ھاي رومانتیك  ھاي تازه و غریب، و مبالغھ ، واژهمطنطن

با وجود این، كیتس وشلي، سپنسر را دوست داشتند و، . شعري در ادبیات جھان بھ پایھ ملكھ پریان نمیرسد
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اشعار جبران نكات  چرا آیا بھ این سبب كھ در بعضي موارد زیبایي قالب. او را شاعر شاعران نامیدند
مزخرف قرون وسطایي را میكرد، یا توصیفات عالي مطالب غیرواقعي را زیبا جلوه میداد بھ كار بردن 

ولي ; قطعات شش مصراعي جدید كاري دشوار بود، و ما غالبا از رواني و كمال آنھا در شگفت میافتیم
نسر از ادامھ ملكھ پریان دست برداشت سپ! سپنسر غالبا معني مصراعي را بھ خاطر قافیھ آن خراب میكند

غزلیاتي كھ او تحت عنوان عشقھاي كوچك ساختھ است، . تا اشعار كوتاھتري بسازد كھ موید شھرتش باشند
 ١۵٩۴وي در سال . شاید تقلیدي از پترارك و یا شاید انعكاسي از عشقبازي یكسالھ او با الیزابت بویل باشد

. سي خود را در زیباترین شعرش موسوم بھ سرود عروسي بیان داشتبا این زن ازدواج كرد و نشاط عرو
  : سپنسر، بیآنكھ خودخواه باشد، ما را نیز در لذت بردن از زیبایي او سھیم میكند

اي دختران بازرگانان، بھ من بگویید كھ آیا چنین موجود زیبائي در شھر خود دیدھاید، كھ چنین شیرین و 
چشمان دلفریب او ; و تا این اندازه مزین بھ زیبایي و پرھیزكاري بوده باشد چنین دوستداشتني و چنین آرام

ھاي او شبیھ سیبھایي است كھ بر اثر  مثل یاقوت كبود میدرخشند، پیشاني او بھ سپیدي عاج است، گونھ
  . آفتاب سرخ شده است

  . لبھاي او، كھ مثل آلبالو است، مردان را مسحور میكند تا آنھا را گاز بگیرند

  . سینھ او مثل ظرفي از سرشیر منجمد نشده است

  . نوك پستانھایش مثل سوسنھایي است كھ غنچھ كردھاند

  . گردن سپید او بھ برجي از مرمر میماند، و سراسر بدن او بھ نمایشگاه قصر شبیھ است

 ھنگامي كھ جشن عروسي بھ پایان میرسد، وي از میھمانان خواھش میكند كھ مجلس را بیدرنگ ترك
  :گویند

این قدر بس كھ ھمھ روز از آن شما ; اي دختران، دست از شادي بردارید، نشاط شما بھ پایان رسیده است
  . اكنون روز بھ آخر رسیده و شب بھ شتاب نزدیك میشود; بوده است

  . ... اكنون عروس را بھ حجلھ بیاورید

ھاي  ھاي ابریشم و ملحفھ ابانید و پارچھھا بخو او را میان سوسنھا و بنفشھ; و او را روي بسترش بگذارید
  ... رویش بكشید آراسمعطر و روتختیھاي 

  . اما بگذارید كھ شب، آرام و بیصدا، بي ھیچ گونھ طوفان سھمگین با غوغاي غمانگیز بگذرد

  ... را در آغوش بگیرد آلكمنھپیتر میخواست درست مثل شبي كھ یو

دیگر اجازه ندھید كھ دختران و پسران آواز بخوانند، و نگذارید كھ جنگل بھ آنھا پاسخ گوید و صداشان 
  . منعكس شود

آیا ھیچ دختري سرانجامي دالنگیزتر از این داشتھ است سپنسر اثر زیباي دیگري، موسوم بھ چھار سرود، 
وي بھ . دارد كھ در آن از عشق زمیني، زیبایي زمیني، عشق آسماني، و زیبایي آسماني تمجید كرده است

اظھار ندامت و پشیماني خود )) تصانیف شھواني فراوان((پیروي از افالطون، فیچینو، و كاستیلیونھ از 
ھمچنین سپنسر بھ روح خود . كرده است و این نكتھ در منظومھ اندیمیون، اثر كیتس، موثر بوده است

دستور میداد كھ بھ منظور كشف و احساس زیبایي آسماني، كھ بھ درجات مختلف در ھمھ موجودات زمیني 
  . یافت میشود، زیبایي جھاني را بشكافد
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اندكي پیش از . شاني از مصایب ایرلندیھا قرار داشت، زندگیش ھر روز در خطر بودسپنسر، كھ روي آتشف
زیرا فقط شاعرانند كھ میتوانند نثر زیبا (آنكھ آتشفشان غضب ایرلندیھا فوران كند، سپنسر با نثري زیبا 

سیھا مطلبي تحت عنوان منظره وضع فعلي ایرلند نگاشت، و در آن تذكر داد كھ چگونھ انگلی) بنویسند
، ایرلندیھاي مانستر، كھ ١۵٩٨در اكتبر . میتوانند پول و قواي خود را براي انقیاد آن جزیره بھ كار برند

مھاجران انگلیسي را بیرون راندند و قلعھ ; دارایي خود را از دست داده بودند، سر بھ شورش برداشتند
ان بھ در بردند، بھ انگلستان گریختند سپنسر و زنش، كھ از این معركھ بھ سختي ج. كیلكولمن را آتش زدند

ارل آو اسكس، كھ ) ١۵٩٩. (و سھ ماه بعد، شاعر كھ قوا و نقدینھ خود را از دست داده بود، درگذشت
مردي جوان بود، و تقدیر مقرر كرده بود كھ پس از مدت كوتاھي بھ دنبال او جھان را ترك كند، مخارج 

ا پشت سر ھم بھ حركت درآمدند و در گور او در وستمینستر شاعران و نجب. تشییع جنازه او را پرداخت
  . مرثیھ و گل ریختند

غزلھا از حیث قالب، عالي و از حیث . در این عصر ھمھ انگلیسیھا بھ غزل مانند درام عالقھ بسیار داشتند
دب موضوع و عبارت، متشابھ بود و شاعران تقریبا در ھمھ آنھا از بیمھري دوشیزگان و خست حامیان ا

در این غزلیات بھ زیبارویان توصیھ شده است كھ قبل از پژمرده شدن گل زیبایي، بھ . شكایت میكردند
گاھي نیز موضوعي غریب بھ میان میآید، مثال عاشق بھ معشوق وعده . عشاق اجازه دھند كھ آن را بپیچند

ز دلبري بھ نام الئورا ھمانطور كھ پترارك ا. میدھد كھ در صورت ازدواج فوري، كودكي تحویل او دھد
الھام میگیرد، ھر شاعري در جستجوي دلبري است كھ منبع الھامش باشد، آن را مییابد، و مجموعھ 

. و فولك گرویل، سلیكارا; كانستبل دیانارا; الج، فیلیسرا; نیل، دلیارا; غزلھایي بھ نام وي منتشر میكند
انسن، كھ شخصي بسیار سختگیر بود، او را و حال آنكھ بن ج. مشھورترین این غزلسرایان دنیل است

در پگاسوس اثر مایكل در ایتن ھمھ گونھ قالب شعر دیده . مینامید)) مردي شرافتمند ولي غیرشاعر((
میشود، ولي در یكي از غزلیاتش موضوع جدیدي بھ چشم میخورد، و آن این است كھ با معشوقھ خسیس 

))! نجا كھ راه دیگري نیست، بیا یكدیگر را ببوسیم و بگذریماز آ: ((خود طعنھزنان این گونھ تودیع میكند
روي ھم رفتھ، جز در مورد درام، ادبیات انگلستان در دوره الیزابت ھنوز یك نسل از ادبیات فرانسھ عقب 

نثر این زمان قوي، انعطافپذیر، غالبا پیچیده، مطول و ذوقي بود، ولي عظمتي شاھانھ یا آھنگي با . بود
اشعار انگلیسي، بھ استثناي سرود عروسي و . اما كسي مانند رابلھ یا مونتني بوجود نیاورد ;شكوه داشت

سپنسر ھرگز نتوانست طرفداراني در قاره اروپا پیدا . ملكھ پریان، تقلید محقري از قالبھاي خارجي بود
سات، نوعي موسیقي شعر، از زبان و احسا; كند، كما اینكھ رونسار نیز در انگلستان طرفداراني پیدا نكرد

باالدھا، خیلي زودتر از شعر درباري در میان مردم . میسازد كھ در آن سوي مرزھاي سخن شنیده نمیشود
ھا میفروختند و  ھا میآویختند و در كوچھ مردم آنھا را برروي دیوار منازل و میكده; مقبول میشدند

این اشعار مردمپسند، و نھ تصنیفات زیباي شاید . مرثیھ لرد رندال ھنوز ما را متاثر میكند. میخواندند
  . غزلسرایان، بود كھ مردم دوره الیزابت را براي درك اشعار شكسپیر آماده ساخت

V- فن نمایش   

پس چگونھ شد كھ ادبیات انگلستان، كھ در دوره طوالني میان چاسر و سپنسر ناچیز بود، بھ مقام آثار 
و شاید درنتیجھ صلحي ممتد و ثمربخش، یا ; شكسپیر ارتقا یافت شاید در نتیجھ افزایش و گسترش ثروت

افق فكر انگلیسیھا بازتر  جنگي تحریك كننده و پیروزمندانھ، و شاید در نتیجھ تاثیر ادبیات خارجي بود كھ
بازیگران ایتالیایي ; نویسندگان از پالوتوس و ترنتیوس فن كمدي، و از سنكافن تراژدي را میآموختند; شد

و  ١۵٩٢بین سالھاي ; ھزارگونھ تجربھ بھ عمل میآمد; )١۵٧٧مخصوصا در . (در انگلستان بازي میكردند
ھاي كوتاه در  انواع فارس و پرده. تان نمایش داده شد، تعداد چھار صد و سي و پنج كمدي در انگلس١۶۴٢

نمایشھاي و اخالق را در آنھا مجسم میكردند، بھ علت . میان دو پرده دیگر شكل كمدي بھ خود گرفتند
، ١۵۵٣در سال . ھاي مقدس، بھ صورت درامھاي غمانگیز غیرمذھبي درآمد بیاعتقادي مردم بھ افسانھ

در سال . سیك انگلیسي را بھ نام رلف الفزن و پر سر و صدا تھیھ كردنیكولس یودل نخستین كمدي كال
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و كالي اینرتمپل نخستین تراژدي انگلستان را بھ صورت كالسیك تحت عنوان گوربودوك بھ روي  ١۵۶١
  . صحنھ آوردند

ت معین بھ نظر میرسید كھ تا مدتي آن قالب، كھ از رم قدیم بھ ارث رسیده بود، نوع درام را در عھد الیزاب
  . كند

استادان دانشگاه مانند ھاروي، و كالي شاعر مانند جروج گسكوین، مردماني آشنا با علوم كالسیك مانند 
بدین معني كھ فقط یك عمل یا موضوع : در نمایش بودند)) وحدتھاي سھگانھ((سیدني، خواھان رعایت 

. زمان بیش از یك روز طول نكشداصلي وجود داشتھ باشد و آن نیز در یك مكان صورت گیرد و از لحاظ 
در مورد تفسیري بر كتاب ) ١۵٧٠(این سھ وحدت، تا آنجا كھ ما میدانیم، نخست بھ وسیلھ كاستلوترو 

و توصیھ میكند كھ عمل ; خود ارسطو فقط خواھان وحدت عمل است. صناعت شعر، از ارسطو، اعالم شد
ن چیزي است كھ در آن میتوان وحدت حالت ھمچنین خواھا. صورت گیرد)) فقط در یك دوران خورشید((

است )) نمایش اقدامات قھرمانانھ((نباید با تراژدي كھ )) نمایش مردم پست((نامید، یعني كمدي بھ عنوان 
سیدني در دفاع از شعر یا سھ وحدتي كھ كاستلوترو نام برده موافق است، ولي خشونت و )). مخلوط شود((

  :اینك نمونھاي از نظر وي. وره توصیھ میكندمطایبھ را نیز در نمایشھاي آن د

آسیا از یك سو، و افریقا از سوي دیگر دیده میشود، و آن قدر كشورھاي كوچك در آن میتوان دید، كھ 
; در مورد زمان كمتر سختگیري میشود. ... بازیگر، در ابتداي ورود بھ صحنھ، باید بگوید كھ در كجاست

پس از چندین مالقات، شاھزاده خانم ; زاده خانم عاشق یكدیگر میشوندزیرا معموال یك شاھزاده و یك شاھ
كودك نیز مردي میشود و بھ زني دل میبازد و نزدیك است صاحب ; آبستن میشود و كودك زیبایي میزاید

  . بچھاي بشود، و ھمھ این جریانات در ظرف دو ساعت روي میدھد

انگلستان آنھا را نپذیرفت، درامھاي ; ھ وجود آوردفرانسھ از قوانین كالسیك پیروي كرد و راسین را ب
غایت مطلوب رنسانس در . تراژیك خود را موافق با اصول طبیعي ساخت و شكسپیر را بھ وجود آورد

تماشاگران . و در انگلستان آزادي، اراده، بذلھگویي و زندگي; فرانسھ نظم، دلیل، تناسب، و آدابداني بود
راف كوچك و طبقات متوسط و عوام بودند، بھ نمایشھاي متنوع و پرمایھ عصر الیزابت، كھ مركب از اش

عالقھ داشتند و خواھان عمل بودند، و بھ گزارشات مفصل درباره اعمالي كھ بر صحنھ شاھد آن نبودند 
ھمچنین آنان براي خندیدن حاضر بودند، و مھم نمیدانستند كھ گوركنھا با شاھزادھاي . توجھي نمیكردند

گذشتھ از این، فكري تربیت نیافتھ داشتند كھ میتوانست از محلي بھ محلي برود و . لسفھ بحث كننددرباره ف
درام دوره الیزابت حاكي از مردم انگلستان در آن . با اشاره عالمتي یا مصراعي از قارھاي عبور كند

از این لحاظ بود كھ . زمان بود، نھ حاكي از یونانیھاي عھد پریكلس، یا فرانسویھاي عصر سلسلھ بوریون
ھاي خارجي بود، در  آن درام بھ صورت ھنري ملي درآمد، در صورتي كھ ھنرھایي كھ تابع نمونھ

  . انگلستان ریشھ نگرفت

درام انگلستان، پیش از آنكھ مارلو و شكسپیر را بھ وجود آرد، مجبور بود مانع دیگري را از پیش پاي خود 
  . بردارد

نمایش را در عھد الیزابت مركز بتپرستي، وقاحت، و بیحرمتي بھ مقدسات نھضت جدید پیرایشگري صحنھ 
. ھا بود ھا بھ تماشاخانھ میدانست و مخالف حضور زنھا و روسپیھا در میان تماشاگران و نزدیكي فاحشھخانھ

نردبازي، رقص، نمایش، و نمایشھاي بین دو ((، جان نورثبروك مقالھ بسیار تندي علیھ ١۵٧٧در سال 
  : نوشت و متذكر شد كھ) )پرده

ھا براي عملي  ھا و تماشاخانھ بھ عقیده من، شیطان ھم وسیلھ سریعتر و مدرسھ بھتري، جز این نمایشنامھ
كردن و تعلیم دادن میل خود، یعني انداختن مردان و زنان در دام شھوتراني و امیال كثیف مربوط بھ 
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ھا را میبندند، آن  امور، ھمچنانكھ در روسپیخانھ بنابر این، الزم است كھ اولیاي; روسپیبازي، ندارد
  . ھا را ھم منحل كنند و جلو آن بازیگران را بگیرند تماشاخانھ

ولي ; میدانست)) بیعیب((مدرسھ بدي تالیف گوسن نسبتا مالیمتر بود و بعضي نمایشھا و بازیگران را 
نداد و در كتاب موسوم بھ  ھنگامي كھ الج بھ وي پاسخ گفت، گوسن دیگر میان خوب و بد تشخیص

و بازیگران را ; بازیگراني كھ در پنج پرده مجاب شدند، نمایشھا را مسبب شرارت و فساد و زنا دانست
بھ عقیده منتقدان، كمدیھا عبارت از تصاویر فاسدكننده گناه و . استادان گناه و معلمان ھرزگي قلمداد كرد

در ابتداي سلطنت الیزابت، یكشنبھ . نت، و عصیان بودندھاي قتل، خیا شرارت، و تراژدیھا محرك نمونھ
روز معمولي نمایش بود، و در ھمان زمان كھ زنگ كلیساھا مردم را بھ نماز بعد از ظھر فرا میخواند، 
صداي شیپور آغاز نمایش را اعالم میكرد، كشیشھا از مشاھده آنكھ مردم از كلیساھا غایب میشدند تا در 

چطور است كھ وقتي شیپور : ((یكي از واعظان فریاد میزد. ابند، وحشت میكردندھا حضور ی تماشاخانھ
مینوازند، یك نمایش كثیف میتواند ھزار نفر را جلب كند، در حال آنكھ آھنگ ناقوس قادر نیست صد نفر را 

طرز گول زدن شوھرھا و یا ((و نورثبروك بھ ھمان منوال میگفت، اگر )) در مجلس وعظ جمع كند
تان را یاد بگیرید، و اگر بتوانید مثل زنان روسپي نمایش بدھید، یا تملق، دروغگویي، كشتن، كفر زنھای

كردن، و خواندن آھنگھاي قبیح را بیاموزید، آیا در آن صورت، پس از مشاھده این گونھ نمایشھاي بین دو 
سان با نوشتن رسالھ پاسخ درامنوی)) پرده، آنھا را یاد نخواھید گرفت و بھ تمرین آنھا نخواھید پرداخت

سر تابي بلچ در آن . ھایي نظیر شب دوازدھم پیرایشگران را مسخره میكردند میدادند، و در نمایشنامھ
آیا فكر میكني چون خودت آدم پرھیزكاري ھستي، دیگر شیریني و آبجو : ((نمایشنامھ از دلقكي پرسید

سم بھ سنت آن، و زنجبیل ھم در دھان تند خواھد بلھ، ق: ((و دلقك در پاسخ میگوید)) وجود نخواھد داشت
ھایي مربوط بھ عنف، خشم، زنا با محارم، زنا و  درامنویسان، و حتي شكسپیر، در آثار خود قصھ ))!بود

لس اطاقي را در محل فحشا نشان میدھد كھ گرداننده آن شكایت شكسپیر در نمایشنامھ پریك. فحشا آوردھاند
  )). از كار مداوم پوسیده شدھاند((دارد از اینكھ زنان آنجا 

اولیاي امور لندن كھ بعضي از آنان نیز از فرقھ پیرایشگران بودند تصور میكردند كھ حق با پیرایشگران 
ھایي كھ مورد سانسور قرار نگرفتھ و داراي  مھ، انجمن شھرداري از اجراي نمایشنا١۵٧۴در سال . است

)). اولیاي امور زبان ھنر را بستھاند: ((و از اینجاست كھ شكسپیر گفتھ است; پروانھ نبود، جلوگیري میكرد
ھایي از  چندین تن از لردھا گروه. خوشبختانھ، الیزابت و اعضاي شوراي سلطنتي از نمایش لذت میبردند

داشتند، و تحت توجھ ملكھ و بر اثر سانسوري كھ شدید نبود، شش گروه بازیگر بازیگران را در اختیار 
  . اجازه یافتند كھ در شھر نمایش دھند

ھا اجرا شده بود، ولي در  ، نمایشھایي مخصوصا روي سكوھاي موقتي در حیاط مھمانخانھ١۵٧۶قبل از 
معروف شد، )) تماشاخانھ((ھ فقط بھ ھمان سال جیمز بربیج نخستین تماشاخانھ دایمي انگلستان را ساخت ك

پس از . و براي آنكھ در قلمرو قضاوت لندن نباشد، آن را در خارج شھر و در حومھ شوردیچ برپا كرد
، و )١۵٩۶(، تئاتر فرایارھاي سیاه )١۵٧٧?(مانند پرده : ھاي دیگر تاسیس شد مدت كوتاھي، تماشاخانھ

تماشاخانھ پدر را خراب كردند و بھ جاي آن تماشاخانھ  ریچارد و كاثبرت بربیج ١۵٩٩، در )١۵٩٩(بخت 
شكل خارجي آن ھشت ضلعي، ولي ظاھرا داخل . كره را در ساوثوارك در وسط رودخانھ تمز بنیان نھادند

ھمھ  ١۶٢٣قبل از )). چوبي Oاین : ((و از اینجاست كھ شكسپیر آن را چنین نامیده است; آن مستدیر بود
در حدود دو ھزار . بسیاري از آنھا بھ آمفي تئاترھاي وسیع شباھت داشت. چوب بودھاي لندن از  تماشاخانھ

تماشاگر میتوانستند در لژھاي باالي آن، كھ دور تا دور را احاطھ كرده بود، بنشینند و ھزار نفر دیگر 
ني ھمان مینامیدند، یع)) تماشاگران بیذوق((این عده را . میتوانستند در حیاط در اطراف صحنھ جمع شوند

، كساني كھ ١۵٩٩در سال . مالمت میكند)) اللبازي و سر و صدایشان((كساني كھ ھملت آنھا را بھ سبب 
میخواستند نمایش را ایستاده تماشا كنند، یك پني میپرداختند، و بھاي بلیط لژ باال دو یا سھ پنس و نرخ بلیط 

بر یكي از دیوارھا تكیھ داشت و تا  صحنھ عبارت از سكوي وسیعي بود كھ. روي صحنھ كمي بیشتر بود
در پشت آن اطاق آرایش قرار داشت، كھ در آن بازیگران لباسھاي خود را . اواسط حیاط پیش آمده بود

این اثاث عبارت بود از تابوت، جمجمھ، . اثاث نمایش را آماده میداشت)) نگھبان صحنھ((میپوشیدند، و 
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ھاي خون  ك، پرده، دیگ، نردبان، اسلحھ، آالت مختلف، شیشھھاي كوچ ھاي گل، جعبھ درختان شمشاد، بوتھ
پایین )) آسمان((ھا را از  ھمچنین ماشینھایي وجود داشت، كھ بدان وسیلھ خدایان و االھھ. و چند سر بریده

گذشتھ از این، نوعي باران را با . را از كف صحنھ باال میكشیدند)) جادوگران((و )) ارواح((میآوردند و 
این اثاث كمبود )). میآویختند)) آسمان((را در )) خورشید((ي فرو میریختند، و بھ وسیلھاي كشیدن نخ

  . مناظر را جبران میكرد، زیرا صحنھ باز و بدون پرده مانع از تغییر فوري وضع ظاھر نمایش میشد

دند در عوض، جریان نمایش در میان خود تماشاگران صورت میگرفت، و خود آنان تقریبا احساس میكر
  . كھ در وقایع شركت دارند

تماشاگران كمتر از خود نمایش نبودند، ارابھرانھا توتون، سیب، گردو، و اعالمیھ بھ تماشاگران 
و در روزگار بعد، بھ قول ویلیام پرین، كھ پیرو فرقھ پیرایشگران بود، بھ زنھا پیپ تقدیم ; میفروختند

مییافتند، و بیمي از تھدید كشیشان نداشتند كھ معاشرت با  ھا حضور زنھا نیز بیشتر در تماشاخانھ. میكردند
گاھي ھم جنگ طبقاتي درمیگرفت و نمایش تعطیل میشد، زیرا . مردان را باعث اغواي آنان میشمردند

تماشاگراني كھ در اطراف صحنھ بودند، بقایاي خوراكیھاي خود را روي لباس شیكپوشاني كھ روي صحنھ 
نمایشھاي : رك یك نمایش عصر الیزابت، باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ تماشاگرانبراي د. بودند، میریختند

عشقي را دوست داشتند و در نتیجھ آمادگي شدید براي شوخي، از وجود دلقكھا و پادشاھان و در كنار ھم 
آنان  در میان. ھمچنین درنتیجھ شور و ھیجاني كھ داشتند، از دعوا و مرافعھ خوششان میآمد. لذت میبردند

گذشتھ از این، صحنھ . اشخاص مغرور و خودستا نیز یافت میشدند كھ از فصاحت و بالغت لذت میبردند
  . ھا حرف بزنند سھ گوشھ تماشاخانھ مستلزم این بود كھ بازیگران گاھي با خودشان در یكي از آن گوشھ

شن دیده میشدند، و در بازیگران دورھگرد تقریبا در ھر شھري در روزھاي ج. تعداد بازیگر كم نبود
در . ھا، یا در انبارھا و قصرھا، و در مجالس شبنشیني نیز نمایش میدادند ھا، حیاط میخانھ میدان دھكده

نقش زنان را پسران بازي میكردند، و گاھي . زمان شكسپیر بازیگر زن حق نداشت كھ روي صحنھ بیاید
ش زني بازي میكند كھ بھ جامھ پسر یا مردي تماشاگر عھد الیزابت پسري را در صحنھ میدید كھ در نق

در مدارس اشرافي، دانشآموزان خودشان نمایش میدادند، و این نیز جزو تعلیم و تربیت آنان . درآمده است
ھاي خصوصي  ھاي بزرگساالن رقابت میكردند و در تماشاخانھ ھایي از این دانشآموزان با دستھ دستھ. بود

، ١۶٢۶شكسپیر از این رقابتھا شكایت داشت، و پس از . ورودیھ میپرداختندنمایش میدادند، و تماشاگران 
  . دانشآموزان دیگر نمایش ندادند

بازیگران، براي آنكھ بھ عنوان ولگرد محسوب نشوند، خود را تحت حمایت اشراف متمول مانند لستر، 
شریفات سلطنتي ھر یك دریاساالر انگلستان، رئیس ت. ساسكس، واریك، آكسفرد، و اسكس قرار میدادند
بھ بازیگران فقط وقتي پول میدادند كھ آنھا در تاالرھاي . شركتي از این گونھ بازیگران در اختیار داشتند

داشتند، قوت الیموتي بھ )) شركت((در غیر این صورت، بازیگران از سھامي كھ در ; بزرگ نمایش بدھند
رفرما یك سوم و بازیگران درجھ اول قسمت عمده بقیھ كا; سھام را نابرابر تقسیم میكردند. دست میآوردند

بود، ملكي برجاي گذاشت كھ )) ستارگان((ریچارد بربیج، كھ مشھورترین این . منافع را دریافت میداشتند
بازیگران مشھور نیز . ادوارد الین، رقیب او، كالج دالیج را در لندن بنا نھاد. لیره عایدي داشت ٣٠٠سالي 

جان منینگم در یادداشت روزانھ خود قصھ . ھاي بسیار داشتند مردم بودند و معشوقھمورد توجھ شدید 
را بازي میكرد، زني آنچنان شیفتھ او )) ریچارد سوم((شبي كھ بربیج نقش : مشھوري بدین شرح نقل میكند

. رودشد كھ قبل از خروج از تماشاخانھ از وي خواست كھ ھمان شب با لباس ریچارد سوم بھ مالقات او ب
ویلیام شكسپیر كھ پایان گفتگوي آن دو را شنیده بود، بھ جاي او رفت و مورد پذیرایي قرار گرفت و پیش 

وقتي خبر رسید كھ ریچارد سوم مقابل در منتظر است، . از ورود بربیج، بھ منظور خویش نایل آمد
  . بوده است سومشكسپیر پیغام داد كھ ویلیام فاتح قبل از ریچارد 

VI -١۵٩٣- ١۵۶۴: كریستوفر مارلو   
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 ٨تا  ۴وضع درامنویسان بھ خوبي وضع بازیگران نبود، زیرا آنھا نمایشھایي را كھ مینوشتند، در مقابل 
و شركتھا معموال از انتشار ; لیره بھ شركتھاي نمایش دھنده میفروختند و دیگر حقي نسبت بھ آنھا نداشتند

گاھي شخص تند نویسي . بیفتد تا مبادا بھ دست شركتھاي رقیب. ھا جلوگیري میكردند متن آن نمایشنامھ
ضمن اجراي نمایشنامھاي متن آن را بھ سرعت مینوشت، و صاحب چاپخانھاي ھم از آن، مطالب دست و 

چنین مطالبي معموال داراي نام . پا شكستھاي درست میكرد، كھ نتیجھاي جز عصبانیت نویسنده نداشت
كھ نویسنده آنھا معلوم نیست، قرنھا روي صحنھ ھایي  نویسنده نبود، و از اینجاست كھ بعضي از نمایشنامھ

  . كھ قرنھا علیرغم گمنامي نویسنده اجرا میشد) ١۵٩٢(نظیر آردن آو فورشم . آمده است

ھاي نسبتا جالبي اجرا میشد، اگر چھ بعضي از آنھا  ھاي انگلیسي نمایشنامھ ، در صحنھ١۵٩٠پس از سال 
اندیمیون، اثر ; دیھاي خود اشعار غنایي و دلنشیني آورده استجان لیلي در كم. چند روز بیشتر دوام نمیكرد

شاید رابرت . او، داراي فریبندگي خاصي است كھ راه را براي رویاي نیمھشب تابستاني ھموار ساخت
گرین در كتاب خود موسوم بھ فرایار بیكن و فرایار بانگي از كتاب دكتر فاوست، اثر مارلو، استفاده كرده 

در تراژدي اسپانیایي، قصھاي مربوط بھ آدمكشي ذكر میكند و در آخر آن كسي را زنده  تامس كید. باشد
موفقیت این قصھ باعث شد كھ درامنویسان عصر الیزابت با پزشكان و ژنرالھا در ریختن خون ; نمیگذارد

ست و نمایشي در اینجا نیز مانند نمایشنامھ ھملت روحي را میبینیم كھ خواھان انتقام گرفتن ا. رقابت كنند
  . در نمایش است

و چون فرزند كفاشي اھل كنتربري بود، امكان ; كریستوفر مارلو درست دو ماه قبل از شكسپیر تعمید یافت
ضمن تحصیل . ولي پاركر، اسقف اعظم، مخارج تحصیل او را پرداخت; داشت نتواند بھ دانشگاه راه یابد

ھایي كھ علیھ ملكھ  ان جاسوس استخدام كرد تا از توطئھدر دانشگاه، سر فرانسیس والسینگم او را بھ عنو
مطالعات او در علوم و ادبیات كالسیك باعث سستي عقیدھاش نسبت بھ الھیات شد، و . چیده میشد، آگاه شود

در سال  .اممارلو پس از اخذ درجھ . آشنایي او با عقاید ماكیاولي بھ شكاكیت او رنگ بدگماني نیز داد
بھ لندن رفت و بھ اتفاق تامس كید در اطاقي مسكن گزید و بھ مجمع رالي و ھریت، كھ وارستھ از  ١۵٨٧

كھ ) ١۵٩٢(ریچارد بارنز، كھ از عمال دولت بود، بھ ملكھ چنین گزارش داد . قید مذھب بود، پیوست
كھ ... كھ عیسي حرامزاده بود... پیدایش مذھب فقط براي این بود كھ بشر مرعوب شود: ((استمارلو گفتھ 

اگر منفعتي در مذھب وجود داشتھ باشد در مذھب طرفداران پاپ است، زیرا مراسم مذھبي خود را با 
یل پر از و كھ سراسر انج... كھ ھمھ پروتستانھا احمقھاي مزوري ھستند... تشریفات بیشتري برپا میكنند

این مارلو در ھر مجلسي كھ قدم میگذارد، حاضران را بھ : ((بارنز ھمچنین گزارش داد)). كثافت است
)). بیدیني ترغیب میكند، و میگوید كھ نباید از غول و لولو ترسید، و خدا و كشیشھا را كامال مسخره میكند

ویختھ شد، براي آنكھ حرف خود را بھ بھ دار آ)) پست كنندھاي((بھ مجازات جرم  ١۵٩۴بارنز كھ در سال 
رابرت گرین، ضمن دعوت دوست . كرسي بنشاند گزارش داد كھ مارلو از ھمجنسگرایي دفاع كرده است

بازداشت  ١۵٩٣مھ  ١٢تامس كید، كھ در . خود بھ اخالق پسندیده، مارلو را طرفدار كفر و الحاد میداند
و )) راطي و قسیالقلب است و كتب مقدس را مسخره میكندبیدین، اف((شد، در اثناي شكنجھ گفت كھ مارلو 

  )). نماز و دعا میخندد((بھ 

مارلو، مدتھا پیش از آنكھ این گزارشھا بھ دست دولت برسد، درامھاي زیبایي نوشتھ و روي صحنھ آورده 
سال كھ ظاھرا تیمور لنگ كبیر را در كالج ساخت، و آن را در ھمان . و بھ بیدیني خود اشاره كرده بود

. تمجید وي از علم، زیبایي، و قدرت، دلیل خوي فاوستي شاعر است. فارغالتحصیل شد، روي صحنھ آورد
معماري شگفتانگیز جھان را درك روح ما، كھ با استعداد خود میتواند : وي در این نمایشنامھ چنین مینویسد

  . كند، و مسیر ھر سیاره سرگردان را اندازه بگیرد

  . یافتن بھ علم نامتناھي استھنوز در پي دست 

و با وجود این، تا ; و ھمیشھ مثل كرات بیآرام حركت میكند، و از ما میخواھد كھ خود را فرسوده كنیم
  . ھا دست نیافتھایم از حركت باز نمیایستد زماني كھ بھ رسیدھترین میوه
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ح خصوصیات اشخاص بھ شر. دو نمایشنامھاي كھ مارلو درباره تیمور نوشتھ، ناپختھ و ناشیانھ است
بدین ترتیب، . بدین معني كھ مارلو ھر شخص را با یك صفت متمایز ساختھ است. سادگي برگزار شده است

تیمور لنگ، مظھر غرور و قدرت است، و حال آنكھ غرور بھ منزلھ خودبیني دانشجویي است كھ چیزھاي 
میتواند نظیر اعتماد آرام فرمانرواي مستبدي تازه بسیار آموختھ، ولي آنھا را درك نكرده است، و این خود ن

. در این داستان جویھاي خون بسیار جاري است و در آن وقایع نامحتمل میتوان دید. چون تیمور لنگ باشد
پس چھ عاملي باعث شد كھ این نمایشنامھ بھ عنوان موفقترین نمایشنامھ دوره الیزابت تلقي شود شاید عنف، 

در این اثر . ز، بھ عقیده ما، بدعتھا و فصاحت زمینھ موفقیت آن را فراھم آوردخونریزي، و مبالغھ، و نی
افكاري وجود داشت كھ گستاخانھتر عرضھ شده بودند، تصاویري كھ عمیقتر احساس میشدند، عباراتي كھ 

ایي مصراعھ((در اینجا نیز . مناسبتر ادا میشدند، و نظیر آنھا در تئاترھاي عصر الیزابت شنیده نشده بود
وجود داشتند كھ جانسن آنھا را تمجید میكرد و مطالبي بھ چشم میخوردند كھ از حیث شیریني و )) عالي

مارلو، كھ در نتیجھ تشویق بھ ھیجان آمده بود، با شدت و . زیبایي، بھ عقیده او، در نوع خود بینظیر بودند
در . یز دكتر فاوستوس پرداختحدت بسیار بھ نوشتن بزرگترین نمایشنامھ خویش، یعني سرگذشت غمانگ

در علم زیاد، ((و )) لذت فھمیدن، لذت غمانگیزي است((قرون وسطي، در علم اخالق چنین آمده بود كھ 
با وجود این، حس . و طبق این فرضیھ، عالقھ بھ آموختن نوعي گناه بھ شمار میآمد)) اندوه زیاد وجود دارد

حتي بعضیھا براي دست یافتن بھ اسرار و قواي پنھاني از  جاھطلبي مردم مخالف این نھي و تحریم بود، و
مارلو، فاوستوس را بھ عنوان یك پزشك حاذق و معروف ویتنبرگ . جادوگري و شیطان استمداد میكردند

معرفي میكند كھ از حدود معلومات خود راضي نیست، و در رویاي دست یافتن بھ وسایل جادوگري بھ سر 
  : میگوید. مھ چیز دست یابدمیبرد تا بدان وسیلھ بر ھ

  ... ھمھ چیزھایي كھ میان قطبھاي آرام حركت میكند در اختیار من خواھد بود

  . پریان را بفرستم كھ آنچھ را مطلوب من است بیاورند

كلیھ ابھامات را حل كنند، و ھر اقدام میخواھم كھ آنھا براي یافتن طال بھ ھند پرواز كنند، در اقیانوسھاي 
  . ھاي دنیاي جدید تجسس كنند مشرق بھ جستجوي مروارید بپردازند، در ھمھ گوشھ

جدید را بر من ھاي  بھ آنھا دستور خواھم داد كھ فلسفھ; ھاي مطبوع و چیزھاي لذیذ شاھانھ بیابند تا میوه
  . بخوانند، و اسرار تمام پادشاھان خارجي را بھ من بگویند

مفیستوفلس بھ فرمان او ظاھر میشود و میگوید كھ حاضر است كھ بھ او تا مدت بیست و چھار سال لذت و 
فاوستوس این پیشنھاد را . قدرت بي پایان ببخشد، مشروط بھ آنكھ وي روح خود را بھ لوسیفر بفروشد

نخستین تقاضاي او این است كھ . رد، و قرارداد را با خون بازوي مجروح شدھاش، امضا میكندمیپذی
اما ; ))بھ علت آنكھ من ھرزه و شھوت پرستم((زیباترین دوشیزه آلمان بھ عقد ازدواج او درآید و میگوید 

. ھایي برگزیند و بھ او توصیھ میكند كھ بھ ترتیب معشوقھ. مفیستوفلس او را از ازدواج باز میدارد
  :فاوستوس ھلن تروا را میخواھد، و چون حاضر میشود، وي بھ نشاط درمیآید و میگوید

آیا این ھمان چھره بود كھ ھزار كشتي را بھ حركت درآورد، و برجھاي مرتفع ایلیوم را با خاك یكسان كرد 
  ... اي ھلن زیبا، با بوسھاي بھ من عمر جاویدان عطا كن

  ... كھ با لطف ھزار ستاره ھمراه است زیباتريتو از ھواي شامگاه 

در آنجا فاوستوس الاقل براي پایان دادن بھ لغت ابدي از . پرده آخر با قدرت فراوان نگاشتھ شده است
بگذار كھ فاوستوس ھزار سال یا صد ھزار سال در دوزخ : ((خداوند مایوسانھ استرحام میكند و میگوید

در این پرده است كھ فاوستوس در نیمشب میان تصادم شدید و ))! ار كنبماند، ولي سرانجام او را رستگ
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شاخھاي كھ : را نیز میخوانند) و وفاتنامھ مارلو(دستھ ھمسرایان وفاتنامھ او . كوركننده ابرھا ناپدید میشود
  . ممكن بود برومند شود قطع شد

  ھمچنین شاخھ غار آپولون سوخت 

ت كھ آتش شوق خرد را براي علم، زیبایي، و قدرت فرو بنشاند، بھ شاید در این نمایشھا، مارلو قصد داش
عقیده ارسطو، خاصیت تطھیر كننده درامھاي غمانگیز بیشتر بھ درد نویسنده آنھا میخورد تا بھ درد 

در یھودي مالت عالقھ بھ قدرت بھ صورت حرص جمعآوري ثروت درمیآید، و این عالقھ در . تماشاگران
  : اولي نقل میشودمقدمھ از زبان ماكی

  . مرا بیش از ھمھ تمجید میكنند. كساني كھ از من متنفرند

  . اگر چھ بعضي از مردم آشكارا از كتابھاي من بد میگویند

و ھنگامي كھ كتابھاي مرا دور ; ولي آثار مرا میخوانند و بدان وسیلھ بھ مسند قدیس پطرس دست مییابند
  . م میشوندمیافكنند، بھ دست پیروان متملق من مسمو

  . بھ عقیده من مذھب بازیچھاي بیش نیست، و گناھي بدتر از جھالت وجود ندارد

باراباس رباخوار نیز صفت مجسمي است، طمعكاري است كھ از ھمھ كساني كھ جلو منافع او را میگیرند 
  : آدم مضحك نفرتانگیزي است كھ عیوب بزرگي دارد، مارلو میگوید. تنفر دارد

ھاي خود را باال  و شانھ ببوسمتي كھ مرا سگ مینامیدند، یاد گرفتم كھ چگونھ دست خود را در فلورانس، وق
  . بیندازم، و مثل راھبان پابرھنھ، سر تسلیم فرود آرم

  . اط در حال مرگ ببینمدر صورتي كھ امیدوار بودم كھ آنھا را روي بس

)). ثروت بیكران در اطاقي كوچك بھ نشاط درمیآید((باراباس بھ جواھرات خود مینگرد و از آن ھمھ 
را بھ  شایالكھنگامي كھ دخترش كیسھ پول او را، كھ گمشده بود، پیدا میكند وي با كلماتي محبتآمیز، كھ 

قدرت و استحكامي بھ مثابھ خشم، ھمچنین ))! دخترم، پولم، ثروتم، سعادتم: ((خاطر میآورد، فریاد میزند
  . طنز و قدرت كالمي در این نمایش وجود دارد كھ مارلو را بھ شكسپیر نزدیك میكند

كھ، بھ تازگي تاج بر سر نھاده است، كسي را  این پادشاه جوان. مارلو ادوارد دوم بھ شكسپیر نزدیكتر شد
خود گیوستن میفرستد، او را نوازش میكند، و مناصب و ثروتھاي فراوان بدو )) دوست یوناني((بھ دنبال 
. اشرافي كھ از نظر ادوارد افتادھاند، سر بھ شورش برمیدارند و او را از سلطنت خلع میكنند; میبخشد

  :و بھ دوستان باقیمانده خود میگوید ادوارد بھ فلسفھ متمایل میشود

ھاي معروف ھنرھا از افالطون  اكنون فلسفھاي را كھ در پرورشگاه; سپنسر بیا، بالدك بیا، كنار من بنشینید
  . و ارسطو آموختھاید آزمایش كنید

این شخصیتھاي ; این درام كھ بھ خوبي ساختھ شده، این شعر كھ مربوط بھ حساسیت، تخیل، و قدرت است
مایش كھ بھ طور واضح و غیر متناقض تصویر شدھاند، این پادشاه كھ تا آن اندازه متمایل بھ امردبازي و ن

غرور است و با وجود این، بھ سبب سادگي و جواني و ظرافتش باید او را ببخشید، خیلي شبیھ ریچارد 
  . دوم، اثر شكسپیر، است كھ یك سال پس از آن ساختھ شد
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ھفت سالھ، اگر بھ حد كمال رسیده بود، چھ كارھا كھ انجام نمیداد در آن زمان، این درامنویس بیست و 
ھاي ناچیزي مانند رنج بیھوده عشق، دو نجیبزاده از ورونا، و كمدي  شكسپیر مشغول نوشتن نمایشنامھ

در یھودي مالت، مارلو یاد گرفتھ بود كھ چگونھ ھر صحنھ را طوري تنظیم كند كھ طبق . اشتباھات بود
شاید وي . در ادوارد دوم فرا گرفت كھ چگونھ اشخاص فراتر از تجسم یك صفت باشند; رح معیني باشدط

ھاي خود را بدون گزافگویي و، بیآنكھ بھ آنھا پایاني  ظرف یك یا دو سال دیگر میتوانست نمایشنامھ
اي عالیتر برسد، و بھ و شاید ھم میتوانست بھ فلسفھ; شورانگیز و نیك انجام بدھد، بھ رشتھ تحریر درآورد

  . ھا و نقاط ضعف اخالقي بشر دلبستگي بیشتري پیدا كند افسانھ

در آثار او از خنده طبیعي اثري نیست، و اگر ھم تصادفا موضوعي ; عیب مھم او فقدان ذوق بذلھگویي بود
نده را، قبل خندھآور پیش آید، بھ درد وظیفھ اصلي آن در تراژدي نمیخورد، یعني نمیتواند احساسات خوان

از آنكھ او را با موضوع غمانگیزي بھ ھیجان درآورد، آرام كند، و حال آنكھ این كار از شكسپیر ساختھ 
مارلو میتوانست زیبایي جسماني زنان را بفھمد، ولي از درك لطافت و نگراني و وقار آنھا عاجز . است
تي این موضوع درباره اثر ناتمام او ھاي او از شخصیتھاي زن اثر مشخصي نیست و ح در نمایشنامھ; بود

  . دیدو، ملكھ كارتاژ صدق میكند

نطقي عالي و ((در آثار او گاھي ناطق بھ صورت شاعر درمیآید، و سخنور . حال بپردازیم بھ اشعار مارلو
ھا اشعار واضح با صنایع بدیعي زیبا و كلمات دلنشین  ولي در بسیاري از صحنھ. ایراد میكند)) صاعقھآسا

در آثار مارلو، . ن پیش میرود كھ انسان تصور میكند مشغول شنیدن اشعار پر از تخیل شكسپیر استچنا
اگر چھ گاھي یكنواخت بود، وزن آن ; معلوم شد كھ شعر بیقافیھ بیشتر بھ درد درامھاي انگلیسي میخورد

  . تغییر میكرد، و بھ ظاھر داراي پیوستگي طبیعي بود

، سھ تن از جاسوسان ١۵٩٣مھ  ٣٠در . نگام ناگھان بھ پایان رسیدسرگذشت غمانگیز او در این ھ
انگلیسي، بھ نامھاي اینگرم فریزر، نیكولس سكرس، و رابرت پولي، براي خوردن شام در منزل یا 

طبق . میخانھاي واقع در دتفرد در چند كیلومتري لندن بھ شاعر، كھ شاید ھنوز جاسوسي میكرد، پیوستند
كھ مامور تحقیق در علل مرگ بود، فریزر و مارلو كلمات زنندھاي نسبت بھ یكدیگر بر گفتھ ویلیام دنبي، 

مارلو خنجري از كمر فریزر . زبان راندند، زیرا نمیتوانستند بر سر صورت حساب با ھم توافق كنند
فریزر دست مارلو را گرفت، خنجر را بھ سوي او پیچاند، و . بیرون كشید و چند زخم سطحي بھ او زد

خمي چنان كاري، بھ عمق پنج سانتیمتر بھ چشم راست او وارد آورد كھ مارلو در ھمان لحظھ جان ز
فریزر، پس از آنكھ دستگیر شد، اظھار داشت كھ از خود . زیرا تیغھ خنجر بھ مغز او خورده بود; سپرد

محل آن معلوم  مارلو را اول ژوئن در گوري كھ. دفاع كرده است، و پس از یك ماه از زندان بیرون آمد
  . وي در این ھنگام بیست و نھ سالھ بود. نشده است بھ خاك سپردند

یكي ھرو و لئاندروس است كھ شرح . مارلو، گذشتھ از دیدو، دو اثر عالي از خود برجاي نھاده است
عاشقانھ منظومي است از قصھاي كھ موسایوس در قرن پنجم ساختھ و آن درباره جواني است كھ ھلسپونت 

دیگر نامھ چوپان شوریده بھ معشوقھ است كھ از بھترین . با شنا پیمود تا در وعدھگاه خود حاضر باشدرا 
شكسپیر با گذاشتن عباراتي از این شعر در دھان سر ھیواونز در . آثار غنایي عصر الیزابت بھ شمار میآید

، پرده ))طور كھ بخواھید ھر((وي ھمچنین در نمایشنامھ . زنان سرخوش وینزر بزرگي مارلو را میستاید
  :سوم صحنھ پنجم باز بھ مارلو اشاره میكند و میگوید

و )) كدام عاشق است كھ در نظر اول عاشق نشده باشد((اي چوپان، من اكنون صحت گفتھ تو را درمییابم، 
  . این خود بیت ھفتاد و ششم از ھرو و لئاندروس است

وي شعر بیقافیھ را بھ صورت سخني انعطافپذیر و . استكار مارلو در آن عمر كوتاه واقعا شگفتانگیز 
ھاي پیرایشگران و طرفداران ادبیات  ھمچنین صحنھ نمایش را در دوره الیزابت از گفتھ. نیرومند درآورد

. كالسیك نجات داد، گذشتھ از این، درام عقاید و درام تاریخ انگلستان را بھ اشكالي خاص درآورده است
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ونیزي، ریچارد دوم، اشعار عاشقانھ شكسپیر و ھمچنین در صنایع لفظي پرطنطنھ این  تاثیر مارلو در تاجر
راه بھ وسیلھ مارلو، كید، الج، گرین، و پیل ھموار شد و شكل و ساختمان و سبك . نویسنده نیز مشھود است

ار دیگران بنابر این، آثار شكسپیر معجزه نیست، بلكھ تكمیل ك. مواد درام در زمان الیزابت آماده گشت
  . است

  فصل چھارم 

  

  ویلیام شكسپیر 

١۵۶۴ -١۶١۶  

I  -١۵٨۵-١۵۶۴: جواني   

اكنون سھ . اجازه بدھید بھ منظور كافي بودن این شرح، آنچھ را كھ نیمي از مردم دنیا میدانند، خالصھ كنیم
قرن است كھ دانشمندان با خلوص نیت در آثار شكسپیر تحقیق میكنند، و اطالعات بسیار و قابل توجھي 

درباره نویسندگي او شایع است  درباره او بھ دست آمده است كھ، طبق آنھا، میتوانیم شك و تردیدي را كھ
  . ھایش را از او بدانیم كنار بگذاریم و تقریبا ھمھ نمایشنامھ

الیزابت اجازه میداد كھ مردم نام خود را بھ صورتھاي مختلف بنویسند، و . اما درباره اسم او مطمئن نیستیم
سندي یك اسم بھ صورتھاي  بدین ترتیب، ممكن بود در. حال آنكھ نمیگذاشت كھ مذاھب مختلف اختیار كنند

از اینجاست كھ . گوناگون نوشتھ شود، و ھر كس حق داشت كھ نام خود را طبق سلیقھ یا حالت خود بنویسد
امالي نام او بھ طرزي كھ در . نام مارلو بھ پنج صورت، و نام شكسپیر بھ شش صورت نوشتھ شده است

حتي در یك وصیتنامھ اسم او بھ سھ صورت . ودزمان ما شایع شده است، در اكثر امضاھاي او دیده نمیش
  . وجود دارد

این زن، كھ با جان شكسپیر، یعني فرزند . ھاي قدیمي واریك شر بود مادرش ماري آردن از خانواده
مستاجر پدرش، ازدواج كرده بود، جھیزي كافي بھ صورت زمین و پول با خود آورد و ھشت فرزند زایید، 

جان در سترتفرد تاجر معتبري شد و دو خانھ خرید، و متخصص در شناختن . كھ ویلیام سومین آنھا بود
آبجو، پایور شھرباني، عضو انجمن شھرداري، و مامور اجراي امین صلح شد و سخاوتمندانھ بھ فقرا كمك 

لیره از دست وي شكایت كردند و او در  ٣٠حتي براي ; ، ثروت او رو بھ نقصان نھاد١۵٧٢پس از . كرد
بھ علل نامعلومي دادگاه بھ او دستور داد كھ  ١۵٨٠در سال . ضور نیافت و حكم توقیفش صادر شددادگاه ح

، نام او جزو كساني ذكر شد كھ برخالف ١۵٩٢در سال . وثیقھاي بھ منظور حفظ نظم و آرامش بدھد
رفتھاند بعضي كسان از این مطلب نتیجھ گ; دستورات علیاحضرت ملكھ، ھمھ ماھھ در كلیسا حضور نمییابد

  كھ وي كاتولیكي بوده كھ از كلیساي رسمي انگلستان اطاعت نمیكرده است، بعضي 
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چمبرز، انتشارات دانشگاه دیگر او را پیرایشگر .كي.امضاھاي شكسپیر، از كتاب ویلیام شكسپیر، اي
ویلیام بعدا . دانستھاند، و جمعي دیگر گفتھاند كھ او بھ سبب ترس از طلبكارانش خود را پنھان میكرده است

دو خانھ پدر، واقع در ، )١۶٠١(امور مالي پدر خود را سر و صورتي داد، و ھنگامي كھ پدرش درگذشت 
  . كوچھ ھنلي بھ نام شكسپیر باقي ماند

نیكولس راو، . ذكر كرده است ١۵۶۴آوریل  ٢۶كلیساي بخش سترتفرد مراسم غسل تعمید ویلیام را در 
سرگذشت وي را در سترتفرد، كھ اكنون  ١٧٠٩یعني نخستین كسي كھ شرح حال او را نوشت، در سال 

تا مدتي او را بھ مدرسھاي غیر ((نحو شرح داده است، كھ پدر ویلیام  مورد تصدیق ھمگان است، بدین
ولي تنگدستي وي، و احتیاج او بھ كمك ویلیام در خانھ، پدر را مجبور كرد كھ شكسپیر ... مذھبي میفرستاد

بن جانسن در مرثیھاي كھ در ابتداي چاپ اول آثار شكسپیر نوشتھ است، )). را از آن مدرسھ بیرون آورد
ظاھرا شكسپیر از )). تو كمي التیني و كمتر از آن یوناني آموختي: ((رقیب خود چنین خطاب میكندبھ 

درامنویسان یوناني اطالعي نداشت، ولي بھ اندازه كافي التیني یاد گرفتھ بود كھ بتواند گاھگاه در آثار خود 
شتر التیني آموختھ بود، ممكن اگر وي بی. كلمات التیني بھ كار برد و از كلمات ھر دو زبان جناس بسازد

  . اما لندن مدرسھ او شد. بود مردي دانشمند و پركار و گمنام بشود

در دزدیدن ((نقل شده، چنین آمده است كھ ویلیام  ١۶٨١در روایت دیگري، كھ بھ وسیلھ ریچارد دیویز در 
و را شالق میزد، و خرگوش و گوشت آھو از خانھ سر تامس لوسي ھمیشھ بد میآورد، و این شخص غالبا ا

ھیجدھسالھ بود، )) این آدم تبھكار((، ھنگامي كھ ١۵٨٢نوامبر  ٢٧در )). گاھي او را بھ زندان میانداخت
، ١۵٨٣در ماه مھ . اجازه نامھاي بھ منظور ازدواج با ان ھثوي كھ بیست و پنج سالھ بود، بھ دست آورد

چندي بعد، ان، دو كودك . ھ او را سوزانا نام نھادندیعني شش ماه بعد از این ازدواج، دختري بھ دنیا آمد ك
شاید در اواخر آن سال بود كھ . بھ ھمنت و جودیث موسوم شدند ١۵٨۵توامان بدنیا آورد كھ در فوریھ 
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خبري از او در دست نداریم، ولي  ١۵٩٢و  ١۵٨۵بین سالھاي . شكسپیر زن و كودك خود را ترك گفت
  . عنوان بازیگر مشغول كار شددر لندن بھ  ١۵٩٢میدانیم كھ در 

II - ١۵٩۵-١۵٩٢: تكامل   

، ١۵٩٢سپتامبر  ٣در . در نخستین آثاري كھ بھ شكسپیر اشاره شده است، از وي بھ خوبي یاد نكردھاند
كالغي نوكیسھ، كھ با ((رابرت گرین از بستر مرگ بھ دوستان خود اخطار كرد كھ در تماشاخانھ لندن 

دل پلنگ دارد و پوست بازیگران را ((ي آنھا را گرفتھ است و این مرد، كھ ، جا))پرھاي ما آراستھ شده
تصور میكند كھ میتواند مثل بھترین بازیگران شما شعر بیقافیھ را با ) پرده سوم، ھنري ششم(پوشیده است 

قسمتي از )). آب و تاب بگوید، و چون آدمي ھمھ كاره است، بھ عقیده خودش تنھا بازیگر مملكت است
لھ گرین، موسوم بھ لطیفھیي بھ ارزش یك پشیز كھ با یك میلیون ندامت خریداري شده، بھ روزنامھ رسا

كھ مورد حملھ گرین قرار گرفتھ ) احتماال مارلو و شكسپیر(داد، ولي بعد در نامھاي از یكي از این دو نفر 
  : بودند بھ شیوه ذیل پوزش خواست

شنا نبودھام و اگر با یكي از آنھا ھرگز آشنا نشوم، اھمیتي نخواھد با ھیچ یك از آن دو نفر، كھ رنجیدھاند، آ
گذشتھ از این، . زیرا دیدھام كھ رفتارش مودبانھ و پیشھاش عالي است. اما در مورد دیگري، متاسفم. داشت

آقایان محترمي را دیدھام كھ صدق رفتار متناسب با شرافتش را، گزارش دادھاند و طرز شیواي نویسندگي 
  . ا، كھ موید ھنر اوست، تصدیق كردھانداو ر

شكار دزد  ١۵٩٢تردیدي نیست كھ حملھ گرین و معذرت چتل متوجھ شكسپیر است، بنابر این، تا سال 
) ١٧٠٩(و راو ) ١۶٩٣(دودال . سابق ستراتفرد در پایتخت بھ مقام بازیگر و نمایشنامھنویس درآمده بود

، و این ))در شغلي پست((یعني )) كاري وارد تماشاخانھ شدبا عنوان خدمت((روایت كردھاند كھ شكسپیر 
پس از مدت كوتاھي، )). خواستار ھنر این و مقام آن بود((ولي او بسیار جاھطلب، و . نیز عجیب نیست

سپس نقش آدم )) بھ صورت دلقكي درآورد((شكسپیر شروع بھ بازي در نقشھاي بیاھمیتي كرد و خود را 
شاید ھم نقشھاي مھمتري را . بخواھید و نقش روح را در ھملت بھ عھده گرفتمھربان را در ھر طور كھ 

اثر جانسن ) ١۵٩٨(بھ او واگذار كردند، زیرا نام او باالتر از نام ھمھ بازیگران در ھر كس بھ حال خود 
نام شكسپیر و ریچارد بربیج بھ عنوان ) ١۶١۴(ھمچنین در اثر دیگر وي، بھ نام ساینوس . دیده شد

، شكسپیر در شركت بازیگران چیمبرلین ١۵٩۴در اواخر . یاد شده است)) زیگران عمده تراژديبا((
وي نھ بھ عنوان درامنویس، بلكھ بھ عنوان بازیگر و سھامدار شركت بازیگران بود كھ . داراي سھمي شد

  . ترقي كرد

ھ كار تصحیح و اصالح وي ظاھرا در آغاز ب. شروع بھ نوشتن نمایشنامھ كرد ١۵٩١اما شكسپیر در حدود 
بھ نظر میرسد كھ سھ ; ھا جھت شركت خود اشتغال داشت و از این مرتبھ بھ مقام ھمكاري رسید نمایشنامھ

از آن تاریخ بھ . اثري باشد كھ در این دوره با شركت دیگران نوشتھ شده است) ١۵٩٢(قسمت ھنري ششم 
دو نمایشنامھ در یك سال كرد كھ مجموع آن بھ بعد، شكسپیر شروع بھ نوشتن نمایشنامھ، از قرار تقریبا 

، دو نجیبزاده از )١۵٩٢(چند نمایشنامھ اولي او، یعني كمدي اشتباھات . سي و ھشت نمایشنامھ رسید
جالبتوجھ . سبك بیارزش، و پر از شوخیھاي خستھ كننده است) ١۵٩۴(، و رنج بیھوده عشق ١۵٩۴(ورونا 

وي با استفاده از . ھ عظمت رسید، ولي پیشرفت او سریع بوداست كھ شكسپیر در نتیجھ زحمت زیاد ب
ریچارد دوم شبیھ نمایشنامھ قبلي او . ادوارد دوم، اثر مارلو، توانست درامھایي از تاریخ انگلستان بسازد

او نیز تا اندازھاي این اشتباه را مرتكب شد كھ خواست، از یك . بود، ولي ریچارد سوم از آن بھتر بود
، یعني حس جاھطلبي مھلك و خائنانھ بھ صورت پادشاھي گوژپشت مجسم كند، اما .ملي بسازدصفت آدم كا

ھاي عالي  ھمچنین براثر استعمال جملھ. شكسپیر، با تحلیل عمیقي كھ از آن كرد، احساسات را برانگیخت
در  !))اسبسلطنتم در عوض ! اسب! اسب((پس از مدت كوتاھي، عبارت . توانست از مارلو پیش بیفتد
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تقلید رھنمون او شد و ; اما در تیتوس آندرونیكوس نبوغ شكسپیر كاري از پیش نبرد. لندن ورد زبانھا شد
  . رقص زننده مرگ را عرضھ داشت

عروسي كھ در پشت ; اماد او را بھ قتل میرساننددر روي صحنھ تیتوس فرزند خود را میكشد، و دیگران د
پرده ھتك عصمت میشود با زبان و دستھاي بریده و دھان خونآلود بھ روي صحنھ میآید، خائني دست 

سرھاي بریده دو تن ; تیتوس را در مقابل چشمان حریص مردم عوامي كھ در كف حیاط ایستادھاند، میبرد
منتقداني كھ . پرستاري نیز روي صحنھ بھ قتل میرسد; داده میشود از فرزندان تیتوس بھ تماشاگران نشان

بھ شكسپیر احترام میگذارند، كوشیدھاند كھ قسمتي یا ھمھ مسئولیت این قتل عام را بھ گردن ھمكاران او 
ولي او از این گونھ مطالب بسیار . بیندازند، بھ این خیال باطل كھ شكسپیر نمیتوانستھ است مزخرف بنویسد

  . ھ استنوشت

شاید بتوان گفت، . وي در این مرحلھ از تكامل بود كھ داستانھاي تاریخي و غزلیات خود را نگاشت
ھاي لندن شد، فراغتي بیعایدي در اختیار  باعث بستھ شدن ھمھ تماشاخانھ ١۵٩۴تا  ١۵٩٢طاعوني كھ از 

در . ي بسازدوي نھاد، و او در صدد برآمد كھ بھ طمع گرفتن صلھ در مدح یكي از حامیان شعرا شعر
الج این قصھ را از مسخ . ، ونوس و آدونیس را بھ ھنري راتسلي، سومین ارل آو ساوثمتن تقدیم كرد١۵٩٣

ارل مذكور زیبا و شھوتران بود، و شاید ھم شكسپیر شعر خود . اثر اووید، و شكسپیر از الج اقتباس كرد
و بیمزه است، ولي در این اثر عباراتي را طبق سلیقھ او ساخت بسیاري از مطالب آن در نظر پیران خنك 

شكسپیر در ) ۶٧٩٧٠٨مخصوصا ابیات (درباب لذت شھواني آمده كھ در انگلستان سابقھ نداشتھ است، 
تجاوز بھ لوكرس را بھ  ١۵٩۵نتیجھ آفرینگویي مردم و دریافت جایزه از ساوثمتن تشویق شد، و در سال 

ح اغوا و فریبندگي بھ اختصار بیان شده است آخرین اثر از این داستان كھ در آن شر. رشتھ تحریر درآورد
  . آثار اختیاري او بود

، شكسپیر شروع بھ سرودن غزلیاتي كرد كھ براي نخستین بار تفوق او را بر شاعران ١۵٩٣در حدود 
شاعر در این غزلیات، كھ از . ھا خودداري كرد عصر نشان داد، ولي شكسپیر از انتشار آنھا در روزنامھ

زیبایي : ه كرده استلحاظ فني كاملترین اثر او بھ شمار میآید، از موضوعات غزلھاي پترارك زیاد استفاد
ناپایدار معشوق،تردیدھا و بیوفاییھاي ظالمانھ او، گذشت خستھ كننده ایام بھ بطالت، حسادتھا و اشتیاق شدید 

. عاشق، و ادعاي شاعر مبني بر اینكھ زیبایي و شھرت معشوق در نتیجھ اشعار او جاویدان شده است
اتسن، و بسیاري از غزلسرایان دیگر، كھ آنان نیز شكسپیر حتي از عبارات و توصیفھاي كانستبل، دنیل، و

ھیچ كس موفق نشده است كھ غزلیات . كردھاند، اقتباس نموده است)) دلھ دزدي((خود از آثار دیگران 
. شكسپیر را بھ صورت روایت درآورد، زیرا شاعر آنھا را سرسري و در روزھاي مختلف سروده است

در این طرح از عشق شاعر بھ مردي جوان، از عالقھ شدید او بھ . طرح مبھم آنھا را نباید جدي تلقي كرد
درباري، از بیوفایي این زن و رفاقت او با دوست شكسپیر، جلب آن دوست بھ )) بانوي سیھ چرده((یك 

وسیلھ شاعر دیگري كھ رقیب شكسپیر بود، و ھمچنین چند جا از توجھ مایوسانھ شكسپیر بھ مرگ سخن بھ 
ھاي  ھاي مشتاقانھاي بھ ندیمھ حتمال دارد كھ شكسپیر بھ سبب بازي كردن در دربار، نگاها. میان آمده است

ولي احتمال ندارد كھ ھرگز ; ھاي خود عطرھاي سرمست كننده میزدند، میانداختھ است ملكھ، كھ بھ جامھ
نام مري فیتن، یكي از این زنان، بھ . با آنھا سخن گفتھ یا از رد عطر و بو بھ خود شكار دست یافتھ باشد

بھ نظر میرسد كھ این زن موي بور داشتھ و شاید آن ھم رنگ زودگذري بوده . معشوقھ ارل آو پمبروك شد
در ھر حال، مري شوھر نداشت، و حال آنكھ معشوق شكسپیر سوگند زناشویي خود را در عشق . است

  . شاعر و پسرش نقض كرد

از آنجا كھ شاعر . را بدون موافقت او، انتشار داد، تامس ثورپ غزلیات شكسپیر را، ظاھ١۶٠٩در سال 
مطلبي كھ او . آنھا را بھ كسي تقدیم نكرده بود، ثورپ چنین كرد و مردم را قرنھا دچار حیرت ساخت

را سعادت و ابدیتي كھ شاعر جاوداني ما  H.Wتنھا موجد این غزلیات، آقاي : ((نوشت از قرار ذیل بود
شاید )) T.T)) ((موفقیت ماجراجوي خیرخواه را در آغاز آرزو میكندوي ; وعده داده است نصیب باد

چھ كسي بود شاید مقصود ویلیام ھربرت، )) H.W((ھمان تامس ثورپ باشد ولي . ت. مقصود از ت
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سومین ارل آو پمبروك، یعني ھمان كسي باشد كھ مري فیتن را فریفت، و مقدر بود كھ نخستین مجموعھ 
در مقدمھ آن چنین نوشتھ . رگش انتشار یافت، بھ او و برادرش فیلیپ تقدیم شودآثار شكسپیر كھ پس از م

بھ مردان عالمي كھ نظیر ھر یك از مردان زمان او یا بعد از او  كبیر،تقدیم بھ مایكناس : ((شده بود
، ھربرت فقط سیزدھسالھ بود، )١۵٩٣(گامي كھ شكسپیر شروع بھ سرودن غزلیات خود كرد ھن)). بودند

ادامھ داشت، و در این ھنگام پمبروك آماده عشقبازي و مستعد حمایت از  ١۵٩٨ولي سرودن آنھا تا سال 
  . شعرا بود

ر آن زمان بھ د)) عشق((كلمھ . سخن میگوید)) پسر((خود نسبت بھ )) عشق((شاعر با لحني پرشور از 
)) جوان را معشوق اصلي عشق من((آن  ٢٠ولي شكسپیر در غزل شماره ; جاي دوستي بھ كار میرفت

پسر ((كھ ظاھرا خطاب بھ ( ١٢٨و در غزل ; مینامد و مطلب را با طرزي عاشقانھ بھ پایان میرساند
شاعران الیزابتي بھ  بعضي از. از وجد عاشقانھ سخن بھ میان میآورد) است ١٢۶در غزل )) دوستداشتني

  . جوانان عشق میورزیدند و حاضر بودند كھ بھ ھر مرد متمولي كلمات شورانگیز عاشقانھ بگویند

مثال غزلھاي شماره (بسیاري از آنھا . اھمیت این غزلھا، نھ از لحاظ حكایت، بلكھ از جھت زیبایي آنھاست
د كھ عمق معني، گرمي احساس، داراي نكاتي ھستن) ١١٧، ١٠۶، ٩٧، ٧١، ۶۴، ۵۵، ۴٣، ٣٠، ٢٩

ھاي آنھا باعث شده است كھ این غزلیات قرنھا در كشورھاي انگلیسي زبان  نیروي تخیل، و زیبایي جملھ
  . شھرت یابند

III - ١۶٠٨- ١۵٩۵: استادي   

اما اشكاالت و موانع غزل جلو بلندپروازي خیال را میگرفت، و شكسپیر از بھ كار بردن شعر بیقافیھ و 
ساختن یكي از بزرگترین اشعار عاشقانھ، ھنگامي كھ خود جوان و پرحرارت بود، حتما لذت  روان در

. قصھ رومئو و ژولیت از داستان مازوتچو و باندلو اقتباس شد و در انگلستان انتشار یافت. بسیار برده است
نامھ دیگري و شكسپیر، بھ پیروي از بروك و شاید نمایش; )١۵۶٢(آرثر بروك آن را بھ شعر درآورد 

در سبك او عقاید فراواني كھ ممكن است نتیجھ غزلسرایي . بر صحنھ آورد ١۵٩۵رومئو و ژولیت را در 
رومئو بھ صورت ضعیفي در كنار مركوشیوي . وي باشد، وجود دارد و در آن استعاره بسیار است

ست كھ ایام ولي كی. پرجوش و خروش تصویر شده است، و آخر نمایشنامھ یك سلسلھ مزخرفات است
جواني را بھ خاطر داشتھ باشد و ھنوز رویایي در اعماق روح خود احساس نكند و، از شنیدن آن شعر 
شیرین عاشقانھ، زودباور نشود و مشتاقانھ بھ فرمان شاعر بھ عالمي كھ از حرارتي عجوالنھ، اشتیاقي 

در مورد نمایش با موفقیتي رو  لرزان، و مرگي خوشاھنگ ساختھ شده است، نشاید شكسپیر تقریبا ھر سالھ
مردي یھودي، بھ نام رودریگو لوپث، كھ پزشك ملكھ بود، بھ اتھام قبول  ١۵٩۴ژوئن  ٧در . بھ رو میشد

دلیلي كھ اقامھ كردند قاطع نبود، و الیزابت مدتھا در امضا كردن . رشوه جھت مسموم كردن وي، اعدام شد
میت او را قطعي میدانستند، و احساسات ضد یھود در ولي عوام لندن مجر. حكم قتل او تردید داشت

شاید شكسپیر نیز بھ ھیجان آمد یا اینكھ مامور شد كھ با نوشتن تاجر ونیزي . ھاي لندن باال گرفت میخانھ
و شایالك را بھ  ;بودوي نیز تا اندازھاي داراي احساسات تماشاچیان خود ). ١۵٩۶(طبع خود را بیازماید 

ھمچنین با مارلو . صورت شخصي مضحك و ملبس بھ لباس نامنظم و با بیني بزرگ مصنوعي نشان داد
اما وي صفات خوبي بھ شایالك نسبت داد، چنان ; در نشان دادن تنفر و حرص آن رباخوار رقابت كرد

بحث میكنند كھ آیا شایالك را  مطالبي در دفاع از یھودیان گذاشت كھ منتقدان صالحیتدار ھنوز با یكدیگر
شكسپیر مخصوصا در اینجا مھارت خودرا در ھم بھ بافتن مطالب . باید ظالم شمرد یا مظلوم دانست

نو آیین گذاشت كھ فقط  جسیكايمتنوعي از مشرق و ایتالیا ثابت كرد، چنان اشعار پرشوري در اختیار 
  . اشخاص فوقالعاده حساس قادر بھ درك آن بودند

شاید وي درك كرده بود كھ آدمیزادگان ; شكسپیر تا پنج سال بھ طور كلي بھ ساختن كمدي مشغول بود
شب رویاي نیمھ . معذب فقط بھ كساني كھ او را با خنده یا خیال خوش میكنند، بھترین پاداشھا را میدھند
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آن خوب است كھ پایانش ; بھ آن زیبایي و لطف بخشید مندلسونتابستاني مزخرفي بیش نیست، ولي 
شب ; ھیاھوي بسیار بر سر ھیچ با عنوانش مطابقت دارد; نیكوست بھ دسیسھ ھلنا از خطر رھا نشده است

رام كردن زن پتیاره نخست ; دوازدھم فقط از این لحاظ قابل تحمل است كھ ویوال جوان بسیار زیبایي است
ھا بھ خاطر كسب منفعت و بھ منظور  تمام این نمایشنامھ. زنان پتیاره ھرگز رام نمیشوند; باورنكردني است

  . دا بودجلب توجھ عوام براي پركردن تماشاخانھ و گردآوري پول براي روز مبا

، این جادوگر بزرگ استادي خود را دوباره نشان داد، )١۵٩٧١۵٩٨(اما با نوشتن دو قسمت ھنري چھارم 
و دلقكھا را با شاھزادگان یعني فالستاف و پیسفول و ھاتسپر و شاھزاده ھال را در ھم آمیخت آن ھم با 

شاھان، كھ آمیختھ با سرگذشت اراذل مردم لندن از شنیدن تاریخ . مھارتي كھ سیدني را بھ تعجب وامیداشت
، در یك زمان )١۵٩٩(شكسپیر سپس بھ نوشتن ھنري پنجم پرداخت . و زنان بدخو بود، لذت میبردند

، ھم متاثر و ھم ))روي دشتھاي سبز یاوھگویي میكرد((تماشاگران را از مشاھده فالستاف، كھ جان میداد و 
ن جنگ آژنكور برمیانگیخت و آنھا را با عشقبازي شاھزاده خندان میكرد، و نیز احساسات آنھا را با دید

اگر قول راو را قبول داشتھ . خانم كیت و آن پادشاه شكستناپذیر، كھ بھ دو زبان بود، مشعوف میساخت
باشیم، ملكھ مایل نبود كھ فالستاف بمیرد، بلكھ بھ خالق آن دستور داد كھ او را دوباره زنده كند و او را بھ 

ھمان حكایت را نقل میكند و میگوید، كھ الیزابت مایل بود ) ١٧٠٢(و جان دنیس ; نشان دھد صورت عاشق
اگر این قضیھ صحت داشتھ باشد، زنان سرخوش وینزر . كھ معجزه در ظرف دو ھفتھ انجام گیرد

زیرا اگر چھ این اثر پر از شوخیھاي جلف و جناس است، فالستاف در آن ; نمایشنامھ بسیار مضحكي بود
. در نھایت استعداد و قدرت ظاھر میشود و سرانجام در زنبیل لباس چرك بھ میان روخانھاي انداختھ میشود

  . گفتھاند كھ ملكھ از آن بسیار مشعوف شد

بتواند مطلب بیارزشي مانند نمایشنامھ فوق و ) ١۵٩٩١۶٠٠(باعث تعجب است كھ درامنویس در یك فصل 
شاید شكسپیر دراین نمایشنامھ از . طور كھ بخواھید را بنویسد داستان عاشقانھ و زیبایي، مانند ھر

و اگر چھ در آن ; روزالیند، اثر الج، تقلید كرده است، زیرا در آن، آھنگي تھذیب كننده وجود دارد
در اینجا دوستي . شوخیھاي خشك و بیمزه نیز دیده میشوند، احساسات آن رقیق و سخنان آن پرنشاط است

روي ((یا و روزالیند وجود دارد، اورالندو نام روزالیند را روي پوستھ درختان میكند و دالنگیزي میان سل
ھاي جاویداني در ھر صفحھ دیده میشود،  چھ جملھ; ))خفچھ، قصیده، و روي تمشك جنگلي، مرثیھ میآویزد
اي باد (( ، یا))زیر درخت سبز جنگل((مانند : و چھ آوازھایي كھ میلیونھا نفر آنھا را ترنم كردھاند

ھمھ این تراوشھا داراي چنان لودگي )). عاشقي و معشوقي بود((، یا ))زمستاني، شروع بھ وزیدن كن
  . لذتبخش و چنان احساسي است كھ در ادبیات ھیچ كشوري نظیر ندارد

ع اما آقاي ژاك مالیخولیایي، میوه تلخي بھ این ھمھ شیریني میافزاید و اعالم میكند كھ در تماشاخانھ وسی
جھان نمایشھاي غمانگیزتري از آنچھ او در روي صحنھ بازي میكند، دیده میشود، و جز مرگ ھیچ چیز 

  . مسلم نیست، و آن ھم پس از بیدنداني، بیچشمي، و بیذائقگي سنین كھولت

  . و بدین ترتیب ساعت بھ ساعت میرسیم و از آن پس ساعت بھ ساعت میپوسیم و در این قصھاي نھفتھ است

اخطار میكرد كھ ھر طور كھ بخواھید آخرین اثر نشاطانگیز اوست، و تا اعالم  سترتفردرو قوي  از این
د و ثانوي قصد دارد كھ پرده ظاھر را از چھره زندگي بھ كنار زند و حقیقت خونین آن را بھ ما نشان دھ

  . بیفزاید خودصفراي تلخ بھ مائده بھشتي 

شكسپیر . ، سر تامس نورث ترجمھ كتاب حیات مردان نامي اثر پلوتارك را منتشر كرد١۵٧٩در سال 
و چون آن ) ١۵٩٩. (ھ صورت تراژدي قیصر در آوردگنجینھاي از درام در آن یافت و سھ داستان آن را ب

اما سخنراني . ترجمھ را بسیار با روح دید، چندین عبارت آن را كلمھ بھ كلمھ بھ شعر بیقافیھ درآورد
آنتونیوس بر جنازه قیصر ابتكار خود شاعر بود، كھ شاھكار سخنوري و باریكبیني است، و تنھا دفاعي 

ستایش او از ساوثمتن، پمبروك، و اسكس جوان ممكن است شكسپیر . یدھداست كھ اجازه آن را بھ قیصر م
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این ; را تحریك كرده باشد كھ بھ قتل قیصر از دیدگاه اشراف توطئھگر، كھ در خطر افتاده بودند، نظر افكند
ما كھ جزئیات نوشتھ مومسن را، در خصوص فساد . است كھ بروتوس بھ صورت كانون نمایشنامھ درمیآید

كھ بھ دست قیصر واژگون شد، داریم بیشتر دلمان بھ حال قیصر میسوزد و تعجب )) ر دموكراسيد((آن 
آیندگان گذشتھ را طبق دلخواه خود تغییر . میكنیم كھ شخص عمده نمایش را در آغاز پرده سوم مقتول ببینیم

  . میدھند

مایشنامھاي دیگر، كھ قبال موجود را نیز مانند تراژدي قیصر با استفاده و الھام از ن) ١۶٠٠(شكسپیر ھملت 
شش سال پیش از این واقعھ نمایشي تحت عنوان ھملت در لندن نمایش . بوده، بھ رشتھ تحریر درآورده است

داده بودند، ولي نمیدانیم كھ شكسپیر تا چھ اندازه از آن تراژدي گمشده، یا سرگذشتھاي غمانگیز اثر 
. اثر ساكسو گراماتیكوس، مورخ دانماركي، استفاده كرده است فرانسوا دو بلفورست، یا از تاریخ دانمارك

ھمچنین معلوم نیست كھ شكسپیر كتاب درباره امراض مالیخولیا را، كھ ترجمھ انگلیسي اثري طبي بھ قلم 
گرچھ ما با حوصلھ و شكیبایي در برابر ھر كوششي كھ ھدفش تبدیل . دولورانس بود خوانده باشد

ھ شرح حال شخصي اوست تردید میكنیم، حق داریم بپرسیم آیا ممكن است تاثري ھاي شكسپیر ب نمایشنامھ
ھاي  شخصي عالوه بر عبرت از روزگار در بدبیني موجود در نمایشنامھ ھملت اثر كرده و در نمایشنامھ

، یا بینتیجھ ماندن شورش اسكس، یا )١۶٠٠ژوئن  ۵(بعد شدیدتر شده باشد آیا نخستین توقیف اسكس 
كس و ساوثمتن، یا اعدام اسكس در این بدبیني موثر نبوده است شاید این وقایع در روحیھ شاعر توقیف اس

حساسي كھ در مقدمھ آخرین پرده ھنري پنجم از اسكس تمجید كرده و در اھداي لوكرس بھ ساوثمتن 
در ھر صورت، بزرگترین . وفاداري ھمیشگي خود را بھ وي ابراز داشتھ است، تاثیر كرده باشد

ھا از حیث لطافت  این نمایشنامھ. ھاي شكسپیر در خالل این مصایب یا پس از آنھا نوشتھ شد مایشنامھن
ھاي سابق بھترند، ولي بیش از ھر اثر ادبي از  موضوع، عمق معاني، و فصاحت بیان از نمایشنامھ

نتیجھ كشف واقعیت  او، در)) عقل اصیل و بلندپایھ((اراده متزلزل ھملت و تقریبا . روزگار شكایت میكند
او ; قرابت بدي، و بر اثر زھر انتقام، دگرگون میشود، تا آنكھ خود او در چنگال قساوتي سخت گرفتار آید

  . فلیا را، نھ بھ دیر زنان تارك دنیا، بلكھ بھ عالم جنون میفرستد و بھ كشتن میدھد

  . وانگان ماننده نیست، باقي میماندفقط ھوریشیو، كھ از غایت سادھلوحي بھ دی. در آخر، ھمھ كشتھ میشوند

در این ضمن، الیزابت نیز بھ آرامش نھایي دست یافتھ بود، و جیمز ششم، پادشاه اسكاتلند، با عنوان جیمز 
وي بزودي امتیازات شركت شكسپیر را تایید كرد و آن را . اول بر تخت سلطنت انگلستان تكیھ زده بود

ھاي شكسپیر مرتبا در برابر پادشاه بھ روي صحنھ میآمد و مورد پسند  ھنمایشنام. نامید)) خدمتكار پادشاه((
گذشت شاعر را بھ كمال نبوغ رسانید و بھ حد  ١۶٠٧و  ١۶٠۴سھ فصلي كھ میان سالھاي . او واقع میشد

بھ ھمان اندازه كھ اثري نیرومند است، باور نكردني ) ١۶٠٢(اتللو . كافي بھ وي از تلخي روزگار چشانید
تماشاگران از مالحظھ فداكاري و مرگ دزدیمونا متاثر و از بدنھادي زیركانھ ایاگو مسحور . تنیز ھس
ولي شكسپیر با نسبت دادن چنین شرارت محض و بیدلیلي بھ یك انسان، اشتباه مارلو را در خلق ; میشوند

ناصري كھ اشخاص كمیاب تكرار میكند و حتي اتللو، علیرغم سردار بودن و حماقتش، از آن معجون ع
  . ھملت و لیر، بروتوس و آنتوني را بھ صورت بشر درمیآورد، بیبھره است

شكسپیر میتوانست بھ خاطر ذكر حقایق . نمونھ وحشتناكي از بدي مطلق است) ١۶٠۵(نمایشنامھ مكبث 
ي حالت عاطف) ١۶٠۶(در لیرشاه . ولي با نومیدي شدید آن را تیرھتر كرد. فقط مطالب ھالینشد را نقل كند

نخست این قصھ را با جفري آو مانمث، با آب و تاب بیان . شكسپیر بھ نھایت و ھنر او بھ حد كمال رسید
سپس درامنویسي كھ فعال نام او معلوم نیست، آن را تحت عنوان . داشتھ و ھالینشد از آن اقتباس كرده بود

نمایشنامھ قبلي ماخوذ از . داشتطرح نمایشنامھ بھ ھمھ تعلق . تاریخ حقیقي لیرشاه روي صحنھ آورده بود
نوشتھ ھالینشد بود و در آن لیرشاه، در نتیجھ پیوستن بھ كوردلیا و جلوس مجدد بر تخت سلطنت، عاقبتي 

شكسپیر ظاھرا مسئول جنون، خلع، و سرانجام مرگ اوست، و ھموست كھ گالستر را روي . خوب داشت
در نظر این شخص بدبین، ; ))زیرا سرباز ندارم: ((لیر جلو زنا را نمیگیرد و میگوید. صحنھ كور میكند

تقوا و پرھیزگاري حجابي جھت شھوتپرستي است، و ھر نوع حكومتي نوع رشوھخواري، و سراسر 
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شكسپیر از مشاھده عمومیت و غلبھ ظاھري بدي دیوانھ میشود . تاریخ داستان شكار بشر بھ دست بشر است
  . د میكندو از خدایي كھ حامي عدالت است، قطع امی

در شكست انتوني بیش از غضب لیر . عمق و عظمت كمتري دیده میشود) ١۶٠٧(در آنتوني و كلئوپاترا 
عظمت نھفتھ است، و در عشق او بھ ملكھ مصري چیزي باور كردني تر و قابل تحملتر از قساوت 

; میشود غیرمحتمل لیر نسبت بھ دختري كھ بھ طرزي مسخرھآمیز صریحاللھجھ و ركگو است، دیده
در اینجا نیز . كلئوپاترا، كھ در صحنھ جنگ جبون است، در خودكشي شخصیتي عظیم بھ دست میآورد

ھاي دیگر استفاده و آنھا را اصالح كرد، و این قصھ را، كھ غالبا بر سر زبانھا بود،  شكسپیر از نمایشنامھ
  . ن خود تازه ساختبا موشكافي در تحلیل صفات قھرمانھاي آن و با سحر كالم و زیبایي سخ

لیر بھ زنان طعنھ میزند، . بدبیني بھ صورتي كنائي و تخفیف نیافتھ ظاھر میشود) ١۶٠٨(در تیمون آتني 
قھرمان نمایشنامھ كوریوالنوس آدمیان را متلون، متملق، بیمغز، ; ولي بعد دلش بھ حال بشریت میسوزد

ي را یكسان میداند و بھ تمدن، كھ بھ عقیده او ولي تیمون عالي و دان; زاده بي مباالتي، و غفلت میشمرد
پلوتارك در شرح زندگي آنتونیوس، تیمون را دشمن بشر . باعث فساد اخالق شده است، لعنت میفرستد

و در حدود ھشت سال قبل از آنكھ شكسپیر ; لوكیانوس او را طرف مكالمھ قرار داده بود; معرفي كرده بود
ا مجھول است، آن نمایشنامھ را از سر بگیرد، یك نمایشنامھ بھ زبان بھ اتفاق ھمكاري كھ نام او بر م

تیمون آتني مردي میلیونر است، و عدھاي از دوستان متملق و . انگلیسي درباره او نوشتھ شده بود
  . خوشبرخورد او را احاطھ كردھاند

گرد تمدن را از پاي خود  ھنگامي كھ ثروتش را از دست میدھد و میبیند كھ دوستانش ناگھان ناپدید شدھاند،
نامھربانترین جانوران آن از نوع بشر ((تصمیم میگیرد كھ در گوشھ جنگلي كھ  ژاكپاك میكند و مانند 

. تا او را قدري دوست داشتھ باشد وي آرزو میكند كھ آلكیبیادس سگ میبود. ، منزوي شود))مھربانترند
دوستان دوباره . تیمون از ریشھ گیاھان تغذیھ میكند، و ضمن آنكھ زمین را میشكافد، بھ طال برمیخورد

اما وقتي كھ زنان ھرجایي وارد میشوند، وي ; ظاھر میشوند، ولي او ھمھ را با طعن و لعن از خود میراند
  : امكان مردھا را دچار بیماري مقاربتي كنند، و بھ آنھا میگوید بھ آنان طال میدھد، بھ شرط آنكھ تا حد

قلم پاي چاالك آنھا را بشكنید، و مردانگي آنان را از بین ; مردھا تخم سل بكارید تھيدر استخوانھاي میان 
  . ببرید

صداي وكیل را بشكنید، تا از دعوي باطل دفاع نكند، و سخنان پرابھام خود را با صداي تیز بر زبان 
  . نیاورد

بدن كشیشي را، كھ از خاصیت جسم انتقاد میكند و بھ موعظھ خود ایمان ندارند، با برص بپوشانید، بیني 
  ... پل را خراب كنید; مردم را بر خاك بمالید

لم از جنگ باز میگردند آزار دھید، ھمگي را گرفتار طاعون كنید، میخواھم كھ فعالیت و الفزناني را كھ سا
شما منبع نعوظ را خراب كند و بخشكاند طالي بیشتري وجود دارد، شما دیگران را بھ پلیدي گرفتار كنید و 

  ... این، شما را پلید میسازد

ر خودداري كند، و امیدوار است كھ جانوران آنگاه، ضمن طغیان تنفر، از طبیعت میخواھد كھ از تولید بش
این افراط در اظھار تنفر نسبت بھ . موذي و مضر فراوان شوند تا نسل بشر را از روي زمین براندازند

و باور نمیتوان كرد كھ شكسپیر نسبت بھ بشر ; بشر باعث میشود كھ نمایشنامھ بھ نظر غیرواقعي بیاید
اس برتري مسخرھآمیز كرده و تا این حد از تحمل زندگي عاجز بوده گناھكار تا این اندازه در خود احس

این وضع تھوعآور نشان میدھد كھ آن بیماري بھبود مییابد، و تبسم بار دیگر بر لبان شكسپیر پدیدار . باشد
  . میشود
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نمایشنامھ بنویسد و در ھر كدام از آنھا  مردي كھ تحصیل درستي نكرده بود چگونھ میتوانست این ھمھ
زیرا وي در ھیچ رشتھاي، جز . استادي خود را نشان دھد اما فقط مسئلھ بر سر استادي او نیست

شكسپیر از كتاب مقدس فقط مطالبي را میدانست كھ شاید در . روانشناسي، اطالعات وسیع و دقیقي ندارد
معلومات او درباره ادبیات . تاب مقدس سرسري و عادي استاشارات او بھ ك; كودكي آنھا را خوانده بود

وي اكثر خدایان مشركان و حتي . ھاي آن است یونان و روم قدیم نیز سرسري و ظاھرا محدود بھ ترجمھ
. كوچكترین آنھا را میشناخت، اما اطالع او در این باره شاید از ترجمھ انگلیسي مسخ، اثر اووید، بوده باشد

چنانكھ تسئوس را دوك ; ت كوچكي كرده است، كھ مثال بیكن ھرگز مرتكب آنھا نمیشدشكسپیر اشتباھا
نامیده، از زبان ھكتور كھ در قرن یازدھم قبل از میالد میزیستھ بھ ارسطو كھ در قرن سوم بھ سر میبرده 

كاتو  بر آن داشتھ است كھ از) م.قرن پنجم ق(اشاره كرده است، و شخصي را در نمایشنامھ كوریوالنوس 
  . نقل قول كند) م.قرن اول ق(

ھمچنین وي اطالعات مختصري درباره . شكسپیر مختصري فرانسھ و از آن كمتر ایتالیایي میدانست
; ھاي خود نامھاي خارجي مكانھایي از اسكاتلند تا افسوس بھ كار برده است جغرافیا داشت، و در نمایشنامھ

و واالنتین را از ورونا از راه دریا بھ میالن فرستاده، و پروسپرو  دانستھ،ولي بوھم را واقع در كنار دریا 
شكسپیر بسیاري از اطالعات تاریخي خود را از . را از میالن در یك كشتي اقیانوسپیما روانھ كرده است

گذشتھ از . ھاي سابق اقتباس كرد ت مھمي از تاریخ انگلستان را از ھالینشد و نمایشنامھپلوتارك، و قسم
چنان كھ در اطاق قیصر : این، مرتكب چند اشتباه تاریخي شد، كھ از لحاظ یك درامنویس اھمیت ندارد

شنامھ شاه ساعتي دیواري گذاشت، و از بازي بیلیارد در دوره كلئوپاترا سخن بھ میان آورد، ھمچنین نمای
در اینجا دوباره ; جان را بدون اشاره بھ ماگناكارتا، و ھنري ھشتم را بدون توجھ بھ اصالح دیني نوشت

ھاي او  بھ طور كلي آن دستھ از نمایشنامھ. میبینیم، كھ گذشتھ و زمان حال بھ جاي یكدیگر استعمال میشوند
و حتي ; جزئیات آنھا قابل اعتماد نیست ولي; كھ با تاریخ انگلستان مربوط است از نظر ما درست است

با وجود این . رنگ میھنپرستي نیز دارد، مثال بھ عقیده شكسپیر، ژاندارك جادوگري ھرزه بوده است
بسیاري از انگلیسیھا، مانند مارلبره اعتراف میكردند كھ قسمت عمده معلومات آنھا درباره تاریخ انگلستان 

  . ده استھاي شكسپیر اقتباس ش از نمایشنامھ

گاھي نیز در . شكسپیر نیز مانند بسیاري از درامنویسھاي عھد الیزابت لغات قضایي بسیار بھ كار میبرد
استعمال آنھا اشتباه میكرد، شاید در مدارس حقوق كھ سھ نمایش خود را در آنجا روي صحنھ آورد، و شاید 

در آثار او اصالحات موسیقي . راگرفتدر مرافعاتي كھ خود یا پدرش در آن شركت داشتند، آن لغات را ف
ھاي  آیا عجیب نیست كھ روده: ((فراوان است، و خود او ظاھرا نسبت بھ موسیقي عالقھ داشت، میگوید

عالقھ از گلھاي انگلستان نام میبرد، و در  وي با عشق و)) جان آدمي را از بدنش فرا خواند گوسپندان
و روي ھم ; داستان زمستان آنھا را بھ نخ میكشد، و ھنگامي كھ اوفلیا ھذیان میگوید، او را با گل میآراید

ولي بھ علم، كھ . شكسپیر با بازیھاي صحرایي و اسبسواري آشنا بود. گل مختلف اشاره میكند ١٨٠رفتھ بھ 
غزل (گاھي . او نیز مانند بیكن بھ ھیئت بطلمیوسي معتقد بود. قھ زیادي نداشتبیكن را شیفتھ كرد، عال

عاشقان ((و از رومئو و ژولیت بھ عنوان . نیز بھ نظر میرسد كھ علم احكام نجوم را قبول دارد) ١۵
بروتوس : ((ولي ادمند در لیرشاه و كاسیوس در تراژدي قیصر آن را رد میكنند; یاد میكند)) تیرھبخت

  )). ز، اگر ما زیردستیم، تقصیر از ستارگان ما نیست، بلكھ تقصیر از خود ماستعزی

روي ھم رفتھ، از قراین چنین پیداست كھ شكسپیر، مثل شخصي كھ زیاد سرگرم كار و اداره و زندگي 
وي آن قسمت از . است و فرصت كتاب خواندن ندارد، معلومات خود را بھ طور تصادفي كسب كرده باشد

ھاي رابلھ اشاره كرد، و از عقاید مونتني  اكیاولي را كھ شگفتانگیزتر بود فرا گرفت، بھ نوشتھعقاید م
از كشوري خیالي بھ  گونزالوشرحي كھ . ولي احتمال نمیرود كھ آثار آنھا را خوانده باشد; اقتباس نمود

و حرفھاي كالیبان، در ھمان نمایشنامھ، ; دست میدھد، شاید اقتباسي از مقالھ مونتني درباره آدمخواران باشد
معلوم نیست كھ شكاكیت . شاید طنز خود شكسپیر در مورد توصیف مونتني از ھندیشمردگان امریكایي باشد
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، یعني یك سال پیش از ١۶٠٢این نمایشنامھ اگر چھ در  ;ھملت مربوط بھ تردیدھاي نبوغ آمیز مونتني باشد
انتقاد . ترجمھ فلوریو، انتشار یافت، شكسپیر، كھ فلوریو را میشناخت، شاید دستنبشتھ او را خوانده باشد

ھاي  زیركانھ مونتني از عقاید قدیمي ممكن است باعث روشن شدن ذھن شكسپیر شده باشد، ولي در نوشتھ
ي مطلبي نیست كھ بھ گفتگوي ھملت با خودش یا بھ شكایت تلخ لیر، كوریوالنوس، این نویسنده فرانسو

شكسپیر، شكسپیر است، از طرحھا، مطلبھا، عبارتھا، و . تیمون، و مكبث از زندگي شباھت داشتھ باشد
  . اما با ابتكارترین، مشخصترین، و خالقترین نویسنده جھان است. بیتھاي دیگران دلھدزدي میكند

او در زبان، سبك، قوه تصور، فن درامنویسي، بذلھگویي، خلق قھرمانھاي مختلف، و فلسفھ  ابتكار
زبان او غنیترین زبان ادبي است، و در آن پانزده ھزار لغت شامل اصطالحات مربوط بھ . زیباست

ھاي مختلف و لغات مخصوص زندگي اشراف،  نشانھاي مخصوص خانوادگي، موسیقي، ورزش، پیشھ
شكسپیر از لغت . وناگون و لغات عامیانھ، و ھزار گونھ ابتكار شتابزده یا زاده تنبلي دیده میشودھاي گ لھجھ

وي بھ طور كلي عاشق لغت بود، و مشتي لغت را از راه ; لذت میبرد و در زوایاي لغات تجسس میكرد
; را ذكر میكردو ھرگاه از گلي اسم میبرد، ده دوازده گل دیگر ; شوخي و سھالنگاري روي كاغذ میریخت

شكسپیر مطالب مفصل و كلمات پرسیالب را در دھان اشخاص . بھ عقیده او، لغتھا ھم داراي عطر بودند
اسم و صفت و حتي قید را بھ صورت فعل، و فعل و : با دستور زبان بازي میكرد. ساده نمایش میگذاشت

ل جمع و در مورد فاعل جمع، صفت و حتي ضمیر را بھ صورت اسم درمیآورد و در مورد فاعل مفرد، فع
. اما باید بھ یادداشت كھ در زمان وي ھنوز دستور زبان انگلیسي تدوین نشده بود. فعل مفرد بھ كار میبرد

  . شكسپیر با سرعت مینوشت و فرصت تجدیدنظر نداشت

یده، ھاي تصنعي و پیچ جملھ; این سبك شگرف تصنعي و بیقاعده از معایب بي قانوني غناي خود بري نیست
تصورات دور و دراز، بازي خستھ كننده با الفاظ و كلمات، استعمال جناس در خالل واقعھاي غمانگیز 
استعارات بسیار و متضاد، تكرار مكررات، بیمزگیھاي موجز، و گاھگاه الف و گزافھاي خندھآور از 

شاید اگر شكسپیر . شوددھان اشخاصي كھ تناسبي با آن سخنان ندارند، در سراسر آثار وي فراوان دیده می
ولي مالحظھ كنید چھ چیزھایي را در آن ; تربیت كالسیك میداشت، از كلمات دو پھلو احتراز میكرد

شاید وقتي كھ وي از زبان فردیناند این مطلب را درباره آدریانو میگفت، شخص . صورت از دست میدادیم
  :دي معرفي كرده بود كھخودش را درنظر داشت، بدین معني كھ فردیناند آدریانو را مر

در مغزش ضرابخانھ جملھسازي وجود دارد، كسي كھ موسیقي زبان مغرورش او را مثل آھنگي دلفریب 
  ... مسحور كرده است

  . ... ولي جدا اظھار میكنم كھ دوست دارم از زبان او دروغ بشنوم

زمستان : ي عباراتي نظیر اینھایعن. از این ضرابخانھ مسكوكاتي كھ تقریبا رواج جھاني دارند بیرون میآمد
آیا ; حقیقت را بگویید و شیطان را خجل كنید; خواستن، توانستن است; زمان پر سرور صلح; نارضایي ما

یك  ;كردنسوسن را رنگ ; باد در آن گوشھ مینشیند سري كھ تاجدار است ناراحت بر بالین گذاشتھ میشود
شیطان میتواند كتاب مقدس را بھ ; این آدمھاي فاني چھ احمقند; لمس طبیعت ھمھ مردم را خویشاوند میكند

ھر اینچ یك ; مسیر عشق حقیقي ھرگز ھموار روي آستینم بگذارم; جنون نیمھ تابستان; نفع خود تفسیر كند
  . صار جان بذلھگویي استاخت; معتاد بھ آداب محل; پادشاه

ھمچنین در مورد استعاره ھزاران مثل . این سخن آخر خود اشارھاي است كھ ما نیز سخن را كوتاه كنیم... 
مشاھده آبستن شدن بادبانھا و بزرگ شدن شكم آنھا بھ دست باد : ((میتوان ذكر كرد كھ یكي كافي است

مانند مطالب بي سر و تھ اوفلیا درباره گیاھان، ; ھستیم و مطالب كاملي كھ امروزه ھمھ با آنھا آشنا)) ھرزه
و ھمچنین آوازھاي بسیار، ; آنتوني روي جسد قیصر، مرگ كلئوپاترا، عقیده لورنزو درباره موسیقي كرات

آه، آن لبھا را دور )). ((گوش كنید، گوش كنید، چكاوك در دروازه بھشت میخواند)) ((سیلویا كیست((مانند 
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ھاي او، بلكھ بھ خاطر جلوه  بتوان گفت كھ تماشاگران نمایشھاي شكسپیر نھ تنھا براي قصھشاید )). كنید
  . ظاھري آنھا نیز، میآمدند

خود او مانند دو نفر از اینان بود و شاید ھم ; ))دیوانھ، عاشق، و شاعر خیالپردازند((شكسپیر گفتھ است كھ 
امھاي دنیایي میسازد، و چون بھ آن نیز قانع نیست، وي با ھر نمایشن. دنیاي سومي را نیز درك كرده باشد

كشورھا، جنگلھا، و خاربنھا را با جادوگریھاي بچگانھ، پریان تندرو، روحھا، و جادوگران وحشتناك پر 
  . میكند

قوه تخیل او، كھ سبك خاص وي را ایجاد كرده است، بھ جاي فكر، تصویرھا را در نظر میگیرد و ھر 
چھ كسي جز . یر و ھر مجردي را بھ صورت شیئي محسوس یا معلوم درمیآوردفكري را بھ صورت تصو

میتوانست رومئو را، كھ از ورونا تبعید شده بود، وا دارد كھ بھ حال سگ و گربھ، كھ ) و پلوتارك(شكسپیر 
در ھر طور كھ ) جز بلیك(روي ژولیت را میدیدند و او از آن محروم بود، حسرت بخورد چھ كسي 

توانست دوك تبعیدي را بھ تاسف وا دارد از اینكھ مجبور است جانوراني را شكار كند كھ از بخواھید می
عجبي نیست كھ روحي چنان حساس در برابر زشتیھا، حرص، ظلم، شھوت، رنج، و غمي ; بشر زیباترند

  . كھ گاه و بیگاه بھ نظر میرسید كھ بر جھان مستولي است با شوریدگي عكسالعمل نشان دھد

بھ عنوان مردي تئاتري بھ خوبي از نیرنگھاي كار خود آگاھي . ن نیروي ابداع او در فن درام استكمتری
شكسپیر نمایشھاي خود را با مناظر و كلماتي آغاز میكرد كھ توجھ تماشاگران را، كھ مشغول گردو . داشت

و )) خاصیتھا((از وي . شكستن، ورق بازي، آبجو خوردن، و نظربازي با زنان بودند، بھ صحنھ جلب كند
ھمچنین حاالت بازیگران را در نظر میگرفت و نقشھایي بھ . ھاي صحنھ نمایش استفاده كامل میكرد دستگاه

ھاي لباس مبدل  گذشتھ از این، ھمھ حقھ. وجود میآورد كھ با خصایص جسمي و رواني آنان متناسب باشد
اما . اتري را در داخل نمایش رعایت میكردپوشیدن و بازشناختھ شدن، ھمھ تغییر مناظر و دشواریھاي تئ

گاھي طرحي كھ در میان طرح دیگر آمده است، آن را . در این موردپیداست كھ شتاب بھ خرج داده است
ھا بر محور  مثال تراژدي گالستر با تراژدي لیر چھ رابطھاي دارد تقریبا سراسر قصھ; بھ دو قسمت میكند

ممكن است در درام یا اپرا از ; و از افشاھاي كامال بجا دور میزند تصادفات غیرمحتمل، ھویتھاي پوشیده،
رویاي خود را بھ )) بافتھ بیاساس((ما بھ خاطر قصھ یا آھنگ بخواھند كھ تظاھر كنیم، ولي ھنرمند باید 

شاید شكسپیر، كھ در قید سرعت و پركاري ; تناقض زمان یا شخص كمتر اھمیت دارد. حداقل پایین بیاورد
موازین . توجھي بھ انتشار نداشت، تصور میكرد كھ تماشاگران پرھیجان از درك این نقایص عاجزندبود و 

این نیز ; ھاي شكسپیر را لكھدار میكنند ھاي جدید نیز مخالف خونریزیھایي است كھ صحنھ كالسیك و سلیقھ
جھت رقابت با مكتب بھ منظور جلب توجھ تماشاگراني بود كھ در كف تماشاخانھ مینشستند، و كوششي بود 

  . درامنویسان آن عھد)) قصابي((

شكسپیر در ضمن تكامل، خونریزي را با مطایبھ درآمیخت و ھنر دشوار استفاده از شوخي را براي تشدید 
ھاي تاریخي او، بھ  نخستین نمایشنامھ; نخستین كمدیھاي او بذلھگویي و مطایبھ كاملند. تراژدي فرا گرفت

در ھنري چھارم تراژدي و كمدي بھ دنبال یكدیگر میآیند، ; گویي، خشك و بیمزھاندسبب تھي بودن از بذلھ
گاھي مطایبھ بھ نظر خیلي كلي ; در ھملت، این امتزاج صورت گرفتھ است; ولي با یكدیگر ممزوج نیستند

سوفوكل و راسین، كھ استادان كالسیك بودند، صحبت از شكوه و جالل بشر یا ادرار اسب را ; درمیآید
معموال بذلھگویي . یك لطیفھ عاشقانھ گاھي بیشتر بھ مذاق مردم این زمان خوشایند است. مسخره میكردند

شكسپیر احساس میكرد كھ . شكسپیر از راه خوشطینتي است، نھ از راه دشمني با بشر كھ خاص سویفت بود
د احمقھا را صبورانھ وي وجو; اگر یكي دو دلقك نیز وجود داشتھ باشد، دنیا لطف بیشتري خواھد داشت

  . تحمل میكرد و مانند خداوند فرقي میان آنھا و فیلسوفاني كھ درباره جھان بحث میكردند نمیگذاشت

شكسپیر بزرگترین دلقك خود را با ھمان چیرھدستي آفریده است كھ ھملت را خلق كرد، و این بزرگترین 
پر و وولزي، گانت و گالستر، و بروتوس ریچارد دوم و ریچارد سوم، ھاتس. محك استادي درامنویس است

در درامھاي یوناني، و حتي در درامھاي . و انتوني از زوایاي تاریخ برمیخیزند و زندگي تازھاي مییابند
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اشخاصي كھ از لحاظ تركیبشان . بالزاك، اشخاص خیالي تا این اندازه صفت پایدار و نیروي حیاتي ندارند
حقیقي ھستند، چنانكھ لیر ظالم و نازكدل، ھملت متفكر، پرشور، مردد،  بھ نظر متناقض میآیند بیش از ھمھ

گاھي قھرمانان نمایش خیلي سادھاند، چنانكھ ریچارد سوم مظھر بدذاتي، تیمون مظھر . و دلیر است
ھاي شكسپیر از ھمان قالبند بئاتریس و  بعضي از زنان نمایشنامھ. شكاكیت، و ایاگو مظھر تنفر است

دلیا و دزدیمونا، میراندا و ھرمیون از دنیاي حقیقت دور میشوند و بعد با دو سھ كلمھ جان روزالیند، كور
ھمچنین وقتي كھ ھملت بھ اوفلیا میگوید كھ او را ھرگز دوست نداشتھ است، اوفلیا نیز بیآنكھ ; میگیرند

من بیشتر فریب (( :بخواھد تالفي بھ مثل كند ھمان حرف را میزند، ولي با سادگي غمناك و موثري میگوید
مالحظھ احساس، تشابھ احساسات، درك شگفتانگیز حسھا، تیزبیني، سرعت انتقال، توجھ بھ )). خوردم

جزئیات مھم و مشخص كننده، و قوه حافظھ قوي ھمگي جمع میشوند و این شھر پرغوغاي مردگان یا 
  . اشخاص خیالي را بھ وجود میآورند

یكي پس از دیگري واقعیت پیدا میكنند و بھ پیچیدگي و عمق میرسند،  ھا این اشخاص در ھمھ این نمایشنامھ
تا آنكھ مانند دو نمایشنامھ ھملت و لیرشاه، شاعر در قالب فیلسوف درمیآید و درامھاي او براي اندیشھ 

  . مركبي باشكوه میشوند

V-  فلسفھ  

یكي . ال را از شكسپیر میپرسیمو ما ھم ھمان سو)) آیا تو فلسفھ داري: ((از كورین میپرسد)) سنگ محك((
و ما ھم میتوانیم آن داوري ; از رقباي او، كھ بھ رقابت با وي معترف است، بھ این سوال پاسخ منفي میدھد

را طبق عقیده برناردشا بپذیریم كھ گفتھ است، در آثار شكسپیر علم مابعدالطبیعھ و ھیچگونھ نظري درباره 
شكسپیر، كھ مرد عاقلي بود، عقیده نداشت كھ مخلوقي بتواند . داردخداوند و ماھیت نھایي حقیقت وجود ن

  . خالق خود را تجزیھ و تحلیل كند، یا حتي فكر او در این لحظھ كوتاه زندگي قادر بھ درك ھمھ چیز باشد

اگر ھم )). ھوریشیو، چیزھایي كھ در آسمان و زمین ھستند، بیش از آنند كھ بھ خواب فلسفھتان آمده باشند((
شكسپیر از . حدسي زده باشد، آن را نزد خود نگاه داشتھ و شاید بدان وسیلھ خود را فیلسوف دانستھ باشد

ا حتي درد دندان را با شكیبایي تحمل فیلسوفان معروف بھ احترام یاد نمیكند، و باور ندارد كھ یكي از آنھ
و قصد ندارد كھ معماھاي حیات یا ; وي بھ منطق میخندد و روشنایي تصور را ترجیح میدھد. كرده باشد

ھاي ما عمق بیشتري میبخشد یا  نفس را حل كند، بلكھ آنھا را با حدتي میبیند و احساس میكند كھ بھ فرضیھ
گذشتھ از این، شكسپیر در كناري میایستد و منتظر میماند تا . زدما را از كوتھبیني خود شرمگین میسا

شكسپیر خود را پشت . دارندگان عقاید قاطع یكدیگر را از بین ببرند، یا روزگار آنان را از میان بردارد
باید از نسبت دادن عقیدھاي بھ او احتراز كنیم، ; قھرمانان نمایش پنھان میكند، و پیدا كردن او دشوار است

  . گر آنكھ آن عقیده یا جزمیت بھ وسیلھ الاقل دو نفر از مخلوقھاي او بیان شده باشدم

ولي نھ بھ عنوان ; در بادي امر بھ نظر میآید كھ شكسپیر بیش از آنكھ فیلسوف باشد، روانشناس است
زد عكس كھ از افكار پنھان و اعمالي كھ طبیعت بشر را آشكار میسا)) عكاس ذھني((نظریھپرداز، بلكھ یك 

ھاي او سخن  مردم در زندگي مثل اشخاص نمایشنامھ; ولي او یك واقعگراي سطحي نیست. برمیدارد
ولي رویھمرفتھ احساس میكنیم كھ از طریق ھمین چیزھاي غیرمحتمل و سخنان غیر معقول ; نمیگویند

  . است كھ بھ غریزه و فكر بشر نزدیكتر میشویم

وي در گذاشتن )). عقل وسایل بدكاري اراده را فراھم میكند((كھ  شكسپیر نیز، مانند شوپنھاور، میداند
سرودھاي عاشقانھ در دھان اوفلیاي مشتاق و دیوانھ طبق عقیده فروید عمل میكند و حتي از او فراتر 

  . وي بھ داستایفسكي نزدیك میشود)) بدتر((میرود، و در مطالعھ اخالق مكبث و نیمھ 
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مابعدالطبیعھ، بلكھ منظرھاي كلي از امور انساني بدانیم و آن را بھ مثابھ  اگر فلسفھ را نھ بھ عنوان علم
در . عقیدھاي عام نھ تنھا درباره عالم و فكر، بلكھ در باب اخالق، سیاست، تاریخ، و ایمان بھ شمار آوریم

دكارت چنانكھ مونتني عمیقتر از . آن صورت، میتوانیم بگوییم كھ شكسپیر فیلسوفي عمیقتر از بیكن است
شكسپیر نسبي بودن اخالق را قبول دارد و . زیرا شكل ظاھر نیست كھ فلسفھ را بھ وجود میآورد; است

، یا آنكھ ))مگر آنكھ قوه تصور آن را بھ آن صورت درآورد; ھیچ چیز خوب یا بدي وجود ندارد: ((میگوید
وي معماي جبر را درك میكند ). )فضایل ما تابع تفسیري است كھ در ھر دوره از زمان براي آنھا قایلند((

در این صورت، آنھا مجرم ((و عقیده دارد كھ بعضي از مردم در نتیجھ توارث بد شدھاند، اما میگوید كھ 
ھمچنین فرضیھ تراسوماخوس را میشناسد، )). نیستند، زیرا خوي و خلق نمیتواند اصل خود را برگزیند

ت كھ مردم جبون آن را بھ كار میبرند، و در آغاز براي وجدان كلمھاي اس: ((چنانكھ ریچارد سوم میگوید
; ))بگذارید بازوھاي ما وجدان ما، و شمشیرھاي ما قانون ما باشند; مرعوب كردن اقویا اختراع شد

كساني مستحق داشتن چیزي ھستند كھ مھمترین و مطمئنترین راه را براي : ((ریچارد دوم معتقد است كھ
شكسپیر نیز با . دو آنھا، كھ تابع نیچھاند، سرنوشت غمانگیزي پیدا میكنند ولي ھر; ))نیل آن میشناسند

شرافت كھ اصل اخالق اشراف در عھد ملوكالطوایفي است، آشناست و از آن بھ احترام نام میبرد، ولي از 
است، انتقاد میكند ) بر خویشتن(فقدان آداب و عدم حكومت ((تمایل آن بھ غرور و زورگویي، كھ معرف 

پایان، علم اخالق او عبارت از اندازه نگاه داشتن طبق عقیده ارسطو و بردباري طبق مسلك  در
  . رواقیھاست

. اندازه نگاه داشتن و تعقل موضوع صحبت اودوسئوس را، ضمن انتقاد از آیاس و اخیلس، تشكیل میدھد
  : باید اصلي از مسلك رواقیھا نیز در آن باشد; ولي تعقل كافي نیست

پختگي، مطلب اصلي ; ھ كھ بشر آمدنش را بھ این دنیا تحمل كرد، باید رفتنش را نیز تحمل كندھمان گون
  . ... است

شكسپیر از اپیكور نیز تمجید میكند و . مرگ فقط قابل عفو است كھ ما كامال حق زیستن را ادا كرده باشیم
ان حملھ میكند و از قول ماریا بھ وي گاھي نیز بھ پیرایشگر. میان لذت و عقل ھیچگونھ تضاد ذاتي نمیبیند

وي مانند پاپ از گناھان جسم چشم میپوشد، و آھنگ خندھداري )). تو االغي((یعني )). بجنبان مالوولیو
  . ددرباره آمیزش مرد و زن در دھان شاه لیر دیوانھ میگذار

وي از مصایب بیچارگان آگاه بود و لیر را بر آن میداشت كھ آن . فلسفھ سیاسي او محافظھكاري است
  :مردي ماھیگیر در نمایشنامھ پریكلس میگوید. مصایب را بھ طور موثر بر زبان راند

ھاي من خسیس. زندگي ماھیھا در دریا مانند زندگي بشر در روي زمین است بزرگھا، كوچكھا را میخورند
كھ مشغول بازي و معلق خوردنند، و ماھیھاي كوچك را از ; متمول خودمان را دقیقا بھ نھنگھا تشبیھ میكنم

جلو خود میرانند، و سرانجام آنھا را مثل یك لقمھ میبلعند، شنیدھام كھ نھنگھایي در روي زمین زندگي 
  . ، و ھمھ چیز را ببلعندمیكنند كھ دھانشان ھمیشھ باز است تا ھمھ موقوفھ، كلیسا، برج، زنگ

طبیعت ھمھ چیز را ((گونزالو، در نمایشنامھ طوفان، بھ فكر یك مرام كمونیسم آنارشیستي است كھ در آن 
، و در آن ھیچ قانون، قاضي، كار، و منازعھاي وجود ندارد، ولي ))بھ طور اشتراكي بھ بار میآورد

تحت ; نتیجھ طبیعت بشر نمیتواند وجود داشتھ باشد شكسپیر با تبسم اظھار میدارد كھ این دنیاي خیالي در
  . ھر قانون اساسي كھ باشد، نھنگھا ماھیھا را میبلعند

وي از زبان قھرمانان . شكسپیر چھ مذھبي داشت در اینجا مخصوصا جستجو درباره فلسفھ او دشوار است
نمایشنامھ تقریبا از ھر دیني یاد میكند، آن ھم با چنان اغماضي كھ ممكن است پیرایشگران را بھ این خیال 

مطالبي نقل میكند و از زبان  شكسپیر از كتاب مقدس غالبا، و بھ احترام،. انداختھ باشد كھ وي كافر است
  . ھملت، كھ ظاھرا انساني شكاك است، مطالبي مومنانھ درباره خدا و نماز و بھشت و دوزخ میگوید
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بعضي از ابیات او قویا بھ ایمان وي . شكسپیر و فرزندانش، طبق مراسم كلیساي انگلیكان غسل تعمید یافتند
میداند )) جادوگري شعبدھآمیز((ھا و آمرزشھاي پاپ را شاه جان اغماض. بھ مذھب پروتستان داللت دارند

  :و كامال مانند ھنري ھشتم میگوید

ا كھ ولي از آنج ببندد،ھیچ كشیش ایتالیایي حق ندارد از مردم این كشور عشریھ بگیرد یا بر آنھا خراج ... 
ما در زیر این آسمان سرور سرانیم، از این رو، بھ فرمان پروردگار بلندپایھ، بر ھر جا كھ حكم میرانیم، 

  . ... از آن حمایت میكنیم

  . پس بھ پاپ بگویید كھ دیگر احترامي قایل نیستیم، نھ براي او و نھ براي قدرتي كھ غصب كرده است

شكسپیر در نمایشنامھ بعدي، ھنري ھشتم كھ قسمتي از آن بھ دست . با این فرق كھ جان سرانجام توبھ میكند
او نوشتھ شده است، كرنمر و ھنري را میستاید و داستان را با مدح الیزابت بھ پایان میرساند، ھمھ اینھا 

گاھي نیز شكسپیر مطالبي موافق با آیین كاتولیك در مورد كاترین . عامالن اصالح دیني در انگلستان بودند
ولي شخص اخیر درنظر شكسپیر بھ صورتي مجسم شده است ; وني و فرایار الورنس بر زبان میآوردآراگ

  . ھاي ایتالیایي آمده بود كھ در قصھ

  :لیر در كمال نومیدي تصور میكند كھ. در ھمھ تراژدیھا تا اندازھاي ایمان بھ خدا وجود دارد

  . آنھا ما را براي تفریح خود میكشند; استنسبت ما بھ خدایان مثل نسبت مگسان بھ كودكان بازیگوش 

; ))خدایان عادلند و عیوب مطبوع ما را وسیلھ تعذیب ما قرار میدھند((; ولي ادگار خوش طبع پاسخ میدھد
سرنوشت ما را در دست دارد، ھرچند كھ طرح اول آن ((و ھملت ایمان خود را بھ خدایي نشان میدھد كھ 

وجود ایمان قلیل بھ خدایي كھ با ما عادالنھ رفتار میكند، در بزرگترین  با)). را ھم خودمان ریختھ باشیم
بشر چیزي جز )) ھفت سن((ژاك در . بازیھاي شكسپیر بیاعتمادي زیادي نسبت بھ خود زندگي وجود دارد

  : ھمین مطلب را در شاه جان مشاھده میكنیم. رسیدن تدریجي و پوسیده شدن سریع نمیبیند

  ;دوباره گفتھ شود، مالآلور است، گوشھاي سنگین انسان خوابآلوده را آزار میدھد زندگي چون قصھاي كھ

  : ھمچنین است در بدگویي ھملت از جھان

باغي است كھ ھرزه گیاه از آن نستردھاند، رستنیھا میرویند و دانھ میدھند، ) دنیا(تف بر آن، تف بر آن، 
  . فتھ استھرچھ زشت است فراوان شده، و بر بساط جھان چیرگي یا

  : و نیز در بدگویي مكبث

یا بازیگر بیچارھاي ; زندگي سایھ زودگذري بیش نیست! خاموش شو، خاموش شو، اي شمع زود مرگ
است كھ بر روي صحنھ میخرامد و وقت خود را تلف میكند، و دیگر از او سخني شنیده نمیشود، زندگي 

  . پوچ است و بیمعني; ودافسانھاي است پر سر و صدا كھ بھ زبان ابلھي گفتھ میش

آیا اعتماد بھ خلود انسان این بدبیني را تخفیف میدھد لورنزو پس از آنكھ موسیقي كرات را براي جسیكا 
كلودیو، در نمایشنامھ )) چنین آھنگي در روانھاي فناناپذیر وجود دارد((تشریح میكند، میگوید كھ 

نظر میآورد، اما با عبارت سنجیده دانتھ و  كلوخانداز را پاداش سنگ است دنیاي پس از مرگ را در
  :پلوتون درباره جھنم سخن میگوید

آه، مردن و ندانستن كھ بھ كجا میرویم، در جمودي سرد خفتن و پوسیدن، و تبدیل این حركت گرم و حساس 
در سیلھاي آتشین یا سكونت آن در ; و شنا كردن این روح پرنشاط بھ صورت توده خمیر شدھاي از خاك
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طقھ لرز آور یخھاي ضخیم، یا زنداني شدن در میان بادھاي غیر مرئي، و با شدتي تخفیف ناپذیر در من
ھملت تصادفا روح را فناناپذیر میداند، ولي سخن ! خیلي وحشت انگیز است... دنیاي معلق حركت كردن

روحم بھ بھشت : ((ھھاي نمایشنام گفتن او با خودش دلیل ایمان نیست، و آخرین عبارت او در نخستین نسخھ
  )). باقي خاموش است: ((، بھ وسیلھ شكسپیر بھ این عبارت تغییر یافت))میرود

با اطمینان نمیتوان گفت كھ چھ اندازه از این بدبیني طبق مقتضیات درامھاي غمانگیز و چھ اندازه از آن 
تنھا موردي . دگي اوستولي تكرار و تاكید آن گویاي تاریكترین لحظات زن; مبین حال شكسپیر بوده است

ھاي وي تخفیف مییابد ھنگامي است كھ شكسپیر بھ طرزي تردیدآمیز  كھ بدبیني مذكور در آخرین نمایشنامھ
اعتراف میكند كھ در میان بدیھاي دنیا بركات و لذاتي نیز وجود دارد، و در میان افراد بد بسیاري قھرمان 

یاگو یك دزدیمونا، در برابر ھرگونریل یك كوردلیا، و در و چند نفر مقدس یافت میشوند، یعني در برابر ا
حتي در نمایشنامھ ھملت از طرف ھوریشیو، وفا و از ; برابر ھر ادمند یك ادگار یا یك كنت وجود دارد

پس از آنكھ این بازیگر و درامنویس خستھ، شھر پر ھرج و . طرف اوفلیا، محبتي مشتاقانھ دیده میشود
رك میكند و بھ سوي دشتھاي سبز و منزل پدري خود در سترتفرد عازم میشود تا در مرج و شلوغ لندن را ت

  . آنجا تسلي خاطر یابد، دوباره مثل مردي نیرومند شروع بھ دوست داشتن زندگي میكند

VI  - توافق  

این شھر باعث شھرت، تحسین، و ثروت او شده . اما دلیل واضحي نداشت تا شكسپیر از لندن شكایت كند
، ١۵٩٨در سال . در ادبیاتي كھ از این دوره باقي مانده است، دویست بھ طرزي مساعد نام بردھاند. بود

رایتن، وارنر، شكسپیر، گنجینھ بذلھگویي، سیدني، سپنسر، دنیل، د: فرانسیس مرس در كتاب پاالدیس تامیا
مارلو، وچپمن را بھ عنوان نویسندگان مھم انگلستان ذكر كرده و از شكسپیر بھ عنوان بزرگترین 

در ھمان سال، ریچارد بارنفیلد، كھ شاعر بود و رقیب او بھ شمار میرفت، اعالم . درامنویس نام برده است
كتاب جاویدان ((نام او را در ) بھ وجود خواھد آمد كھ ھنوز آثار بھتري بھ وسیلھ او(داشت كھ آثار شكسپیر 

در ایتن، جانسن، و بربیج از . حتي رقباي شكسپیر ھم او را دوست میداشتند. ثبت كرده است)) شھرت
و اگر چھ جانسن از سبك مطنطن، انشاي سرسري، و غفلت علني او در استعمال ; دوستان نزدیك او بودند

ھمو بود كھ در چاپ اول كلیات شكسپیر وي را باالتر از ھمھ درامنویسان قوانین كالسیك انتقاد میكرد، 
جانسن در اوراقي . قدیم و جدید دانست و او را نھ تنھا متعلق بھ یك عصر، بلكھ از آن ھمھ اعصار شمرد

تقریبا مثل بت ... من او را دوست میداشتم: ((كھ پس از مرگ در كنار بستر خود باقي نھاد نوشتھ بود
  )). ستیدممیپر

فرانسیس . میگویند كھ جانسن و شكسپیر در مباحثات ادیبان در میخانھ مرمید در كوچھ برد شركت میكردند
  : بومانت، كھ ھر دو را میشناخت، با تعجب گفتھ است

  . و چھ كلماتي شنیدیم كھ چنان زیركانھ و پر از نكات دقیق بود! چھ كارھا دیدیم كھ در مرمید انجام میدادند

نكھ گویي ھر كس از ھر كجا میآمد تصمیم گرفتھ بود كھ ھمھ ذوق خود را در مطایبھاي بھ كار برد و چنا
  باقي زندگي غمانگیز خود را احمقانھ بگذارند 

  : و تامس فولر در كتاب اشخاص با ارزش انگلستان چنین نوشتھ است

پانیایي و دیگري مثل كشتي مبارزه بذلھگویي میان بن جانسن و شكسپیر، كھ یكي مثل كشتي بزرگ اس
. استاد جانسن از لحاظ معلومات برتر، و از لحاظ كار، كندتر بود. جنگي انگلیسي بود، بسیار اتفاق میافتاد

شكسپیر، كھ از لحاظ عظمت كوچكتر ولي از لحاظ حركت سریعتر بود، میتوانست با ھر موجي بچرخد، 
  . ز ھر بادي استفاده كندتغییر جھت بدھد، و در نتیجھ ھوش و ابتكار خود ا
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حدیث قابل قبولي را كھ درباره شكسپیر نقل شده بود تكرار كرده و گفتھ است كھ  ١۶٨٠اوبري در سال 
و ھمچنین مردي زیبا و خوشاندام ; ))وي بسیار حاضر جواب بود و از ذوق خوش بذلھگویي بھره داشت((

است، یكي مجسمھ نیمتنھ او بر روي گورش  از چیزھاي شبیھ بھ او، كھ باقي مانده. و خوش محضر بود
در كلیساي سترتفرد، و دیگري تصویري است در ابتداي نخستین چاپ كلیات او، این دو تقریبا شبیھ 

) در مجسمھ نیم تنھ(یكدیگرند، و مردي را نشان میدھند كھ نیمي از موھاي سر او ریختھ و سبیل و ریش 
ولي از شعلھاي كھ در نمایشھاي او زبانھ میكشد اثري در ; ر استگذاشتھ و داراي بیني قلمي و چشمان متفك

شاید بتوان گفت كھ نمایشھاي او اخالق شكسپیر را بھ درستي بھ ما نشان نمیدھند، زیرا از آنھا . آنھا نیست
چنین پیداست كھ او مردي بسیار عصبي و حساس و گاھي در اوج فكر و شاعري، و گاھي در اعماق 

و حال آنكھ معاصرانش او را مردي مودب، شرافتمند، و بردبار، و داراي ; دي بوده استافسردگي و نومی
میدانستند و میگفتند كھ او از زندگي لذت میبرد، توجھي بھ آیندگان ندارد، و داراي )) فكر باز و آزاد((

جھ شكسپیر خواه بر اثر استعداد و خواه در نتی. طبیعت فعالي است كھ با شاعري متناسب نیست
بھ اندازه كافي پول جھت اداره تماشاخانھ كره بھ اتفاق دیگران بھ دست آورده  ١۵٩٨صرفھجویي، تا سال 

سھام او در این شركتھا، بھ اضافھ . با شش تن دیگر تئاتر فرایارھاي سیاه را ساخت ١۶٠٨بود، و در سال 
ر او مینھاد كھ بھ ارقام گوناگون درآمد او بھ عنوان بازیگر و درامنویس، وجوه قابل مالحظھاي در اختیا

رقم اخیر بھتر میتواند نشان دھد كھ وي چگونھ قادر شد . لیره تخمین زده شده است ۶٠٠لیره و  ٢٠٠بین 
  . مستغالتي در سترتفرد خریداري كند

وي گاھي ضمن )) عادت داشت یك بار در سال بھ دیدن زادگاه خود برود((اوبري نوشتھ است كھ شكسپیر 
ملكالشعرا (سر ویلیام دیونانت ; آكسفرد، كھ جان دیونانت در آنجا مھمانخانھاي داشت، توقف میكرد راه در

در سال . بھ اشاره خود را ثمره عشقبازي عجوالنھ شكسپیر در آنجا معرفي كرده است) ١۶٣٧در سال 
ره خریداري كرد، لی ۶٠، شكسپیر خانھ تازھاي را، كھ دومین خانھ بزرگ در سترتفرد بود، بھ مبلغ ١۵٩٧

درگذشت و دو خانھ در كوچھ ھنلي در سترتفرد  ١۶٠١پدرش در سال . ولي ھمچنان در لندن اقامت جست
لیره در نزدیكي شھر  ٣٢٠سال بعد، صد و بیست و ھفت ایكر زمین بھ مبلغ . براي او باقي گذاشت

لیره، كھ  ۴۴٠ي بھ مبلغ سھم ١۶٠٣در سال . خریداري كرد و احتماال آن را بھ كشاورزان اجاره داد
و ھنگامي كھ بزرگترین ; ھاي آینده كلیسا و سھ ناحیھ دیگر بود، خریداري كرد مربوط بھ عشریھ

ھاي خود را در لندن مینوشت، او را در سترتفرد بھ عنوان تاجر موفقي میدانستند كھ مكرر  نمایشنامھ
  . تمشغول مرافعات مربوط بھ مستغالت و سرمایھگذاریھاي شخصي اس

، دخترش سوزانا با جان ھال، كھ پزشكي حاذق ١۶٠٧در سال . ، پسرش ھمنت درگذشت١۵٩۶در سال 
شكسپیر در این ھنگام عالیق تازھاي داشت كھ او را بھ . بود، ازدواج كرد و سال بعد صاحب فرزندي شد

بھ خانھ تازه از لندن و صحنھ نمایش كناره گرفت و  ١۶١٠این بود كھ در حدود ; سوي خانھاش میكشانیدند
  . رفت

دو نمایشنامھ نخستین . احتماال در اینجا بود كھ بھ نگارش سیمبلین، داستان زمستان، و طوفان پرداخت
وي در یك جا . چندان مھم نبودند، ولي طوفان ثابت كرد كھ شكسپیر ھنوز قواي خود را از دست نداده است

ظاھر میكند، و آن وقتي است كھ كشتي شكستھاي میراندا را نشان میدھد كھ در آغاز خوي و خلق خود را 
در جاي دیگر كالیبان بھ ))! از دیدن كساني كھ رنج میكشیدند رنج كشیدھام! آه: ((از ساحل میبیند و میگوید

ھمچنین شكسپیر، پروسپرو را نشان میدھد كھ جادوگري . منزلھ جواب شكسپیر بھ ژانژاك روسوست
در ابیات فصیحي . میكند و با دنیاي واھي خود با محبت وداع میگویدمھربان است و عصاي خود را تسلیم 

  : كھ پروسپرو بر زبان میراند، میتوانیم انعكاسي از افسردگي شكسپیر را بشنویم

این بازیگران ما، ھمچنانكھ پیش از این بھ شما گفتم، ھمگي فرشتھ . شادمانیھاي ما دیگر بھ پایان رسیدھاند
و برجھاي سر بھ فلك كشیده و قصرھاي مجلل و معبدھاي ; واي رقیق، حل شدندبودند، و در ھوا، در ھ

  . ھیبت آور و خود كره زمین و در حقیقت تمامي آنچھ زمین بھ ارث برده است
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مانند تار و پود بیاساس این رویا از میان خواھند رفت و ھمچنانكھ این نمایش خیالي اندك اندك بھ پایان 
  . اي نخواھند گذاشترسید، اثري از خود بھ ج

  . و زندگي كوتاه ما را خواب فرا گرفتھ است; ما از ھمان جنس رویاھا ساختھ شدھایم

برعكس، این نمایشنامھ نشان میدھد كھ شكسپیر مشغول ; ولي این مطالب مبین حال اصلي شكسپیر نیست
جایي ((و )) نج ذراع تمامپ((استراحت است و از جویبارھا و گلھا سخن میگوید و آوازھایي میخواند نظیر 

با وجود اعتراض مخالفان محتاط، شكسپیر پیر )). را كھ زنبور مشغول مكیدن شیره گلھاست من نیز میمكم
  : است كھ بھ وسیلھ پروسپرو با ھمگي تودیع میكند

بیرون گورھا بھ فرمان من بر اثر ھنر نیرومندم خفتگان خود را بیدار كردھاند و باز شدھاند و آنھا را ... 
  . ریختھاند

عصایم را میشكنم و آن را چند متر در زیر ... اما من در اینجا از جادوگري ناھنجار خود دست برمیدارم
  . زمین بھ خاك میسپرم، و كتابم را در جایي غرق میكنم كھ ھیچ آلت عمقپیمایي بدان نرسیده باشد

  : بھ نشاط درمیآید و از دھان میراندا میگویدھاي خود  و شاید باز شكسپیر است كھ از مشاھده دختران و نوه

 ٢۵در . ، جودیث با تامس كویني ازدواج كرد١۶١۶فوریھ  ١٠! چھ طبایع خوبي در اینجا ھستند! شگفتا
لیره بھ جودیث، مبالغ  ٣٠٠مارس، شكسپیر وصیتنامھ خود را تنظیم كرد و دارایي خود را بھ سوزانا، 

. خود را بھ زنش، كھ از او دوري گزیده بود، بخشید)) ن بستر خوبدومی((كمتري بھ بازیگران كوچك، و 
ان ھثوي تا ھفت سال بعد از او زنده . شاید ھم با سوزانا قرار گذاشتھ بود كھ وي از مادرش نگاھداري كند

شكسپیر، درایتن، و بن جانسن ((در آوریل، طبق گفتھ جان وارد، معاون اسقف كلیساي سترتفرد . ماند
سروري تشكیل دادند و ظاھرا در آن زیاد بادھگساري كردند، زیرا شكسپیر در نتیجھ تبي كھ ضیافت پر 

جنازھاش را زیر . بھ سراغ او آمد ١۶١۶آوریل  ٢٣مرگ در  ))درگذشتدر آنجا بدو عارض شده بود 
تقریبا ھمسطح با كف كلیسا، سنگ قبر بینام و نشاني است . ساحت محراب كلیساي سترتفرد بھ خاك سپردند

. كھ روي آن اشعاري دیده میشود، و طبق روایتي كھ بھ ما رسیده، شكسپیر با دست خود آنھا را نوشتھ است
  :ضمون استآن اشعار بدین م

  . دوست مھربان، بھ خاطر مسیح از بیرون آوردن غباري كھ در اینجا نھفتھ است درگذر

  . رحمت بر كسي كھ این سنگھا را برجاي خود بگذارد و لعنت بر آنكھ استخوانھاي مرا جا بھ جا كند

VII -  پس از مرگ  

شانزده نمایشنامھاي كھ جداگانھ ; نكرده بودھاي خود اقدام  تا آنجا كھ میدانیم، شكسپیر براي انتشار نمایشنامھ
در طول حیات او با قطع خشتي بھ چاپ رسید، ظاھرا بدون ھمكاري خودش صورت گرفت، و كم یا بیش 

دو تن از ھمكاران سابق او، بھ نام جان ھمینگ و ھنري كندل، كھ از این . در متن آنھا اغالطي دیده میشدند
نخستین مجموعھ آثار شكسپیر را منتشر ساختند، و آن عبارت  ١۶٢٣ل دزدیھا بھ خشم آمده بودند، در سا

. از یك مجلد بزرگ حجیم داراي نھصد صفحھ دو ستوني، و شامل متن موثق سي و شش نمایشنامھ او بود
ما، بدون جاھطلبي یا نفع شخصي یا شھرت، فقط خدمتي بھ آن شخص فقید : ((در مقدمھ آن نوشتھ بودند

)). خواستھایم كھ خاطره چنان دوست گرانمایھاي را، كھ شكسپیر ما بود، زنده نگاه داریمانجام دادھایم و 
اما ھر كدام از دویست نسخھاي كھ امروزه باقي . لیره ارزش داشت ١در آن عھد، ھر جلد از این مجموعھ 

بھ وسیلھ لیره میارزد، یعني بھ مراتب بیش از ھر اثر دیگري، جز كتاب مقدس، كھ  ٠٠٠,١٧مانده است 
  . گوتنبرگ بھ چاپ رسید
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شكسپیر را  ١۶٣٠میلتن در . شھرت شكسپیر بھ طرزي شگفتانگیز با گذشت روزگار در نوسان بوده است
، اما در ایام مداخلھ پیرایشگران، ھنگامي كھ ))شكسپیر شیرین زبان و فرزند تخیل: ((چنین ستوده است

و رو بھ نقصان نھاد، ولي با بازگشت خاندان استوارت ، شھرت ا)۴٢١۶۶٠(ھا بستھ شده بودند  تماشاخانھ
سر جان ساكلینگ در تصویري كھ وندایك از او كشیده است، نخستین نسخھ آثار . دوباره اوج گرفت

این تابلو در گالري فریك در نیویورك (شكسپیر را در دست دارد و آن را در قسمت ھملت گشوده است 
از ھمھ ((اواخر قرن ھفدھم، درباره شكسپیر گفتھ است كھ وي  در ایدن، غیبگوي). نگاھداري میشود

و ھنگامي كھ موضوع مھمي براي او پیش میآید، . ... شاعران جدید و شاید ھم قدیم بزرگتر و جامعتر است
بسیاري اوقات حرفھاي او معمولي و بیمزه است، كمدي او بھ صورت ((ولي )). ھمیشھ بزرگ است

  )). ي وي بھ صورت گزافگویي درمیآیدمطالب مبتذل، و مطالب جد

ھاي قدیم باعث اشمئزاز این دوره  نمایشنامھ): ((١۶۶١(جان اولین در یادداشتھاي روزانھ خود نوشتھ است 
یعني از زماني كھ چارلز دوم و طرفداران )) مھذب است، زیرا اعلیحضرت مدتھا در خارج بودھاند

ھاي قدیمي مورد قبول  را با خود آوردھاند، دیگر نمایشنامھسلطنت بازگشتھاند و اصول درامھاي فرانسوي 
ھا ھرزھترین درامھاي ادبیات در قرون جدید روي  پس از بازگشت خاندان استوارت، در تماشاخانھ; نیستند

ھاي شكسپیر را ھنوز بازي میكردند، ولي معموال درایدن و آتوي و دیگران، كھ  نمایشنامھ. صحنھ آمدند
حاكي از ذوق و سلیقھ مردم در دوره بازگشت خاندان استوارت بود، در آنھا تغییراتي  ھاي آنان نوشتھ

  . میدادند

 ١٧٠٩نیكولس راو در سال . ھاي شكسپیر دوباره روي صحنھ ظاھر شدند در قرن ھیجدھم، نمایشنامھ
آثار او را پوپ و جانسن نیز ; نخستین چاپ انتقادي آثار شكسپیر و نخستین شرح حال او را منتشر ساخت

ھاي شكسپیر را بھ طرزي  بترتن، گریك، كمبل، و خانم سیدنز نمایشنامھ; بھ انضمام تفسیرھایي انتشار دادند
قسمتھایي از  ١٨١٨و تامس بودلر در سال ; بیسابقھ و بھ شیوھاي مردمپسند بھ روي صحنھ آوردند

در . ، حذف كرد))نواده خوانده شودكھ صالح نیست بھ صداي بلند در میان خا((ھاي شاعر را،  نمایشنامھ
آغاز قرن نوزدھم، طرفداران نھضت رمانتیسم بھ آثار شكسپیر دلبستگي یافتند و تعریفھاي كولریج، 

  . ھزلیت، دكوینسي، و لم از آنھا باعث محبوبیت شدید شكسپیر شد

را بر شالوده سنت  ، رونسار، مالرب، و بوالو اصول ادبي١٧٠٠تا سال . اما فرانسھ تا مدتي تردید داشت
و راسین قواعد ; التیني، كھ عبارت از نظم، شكل منطقي، نزاكت، و خودداري عاقالنھ بود، گذاشتھ بودند

اما آن اصول و قواعد در نتیجھ بازي شكسپیر با كلمات میان تھي، بھ كار ; كالسیك درام را اتخاذ كرده بود
كمدي با تراژدي، و آوردن دلقكھا درھم ریختھ شده  بردن عبارات متوالي، ایجاد احساسات شدید، آمیختن

از انگلستان بازگشت، تا حدي شیفتھ شكسپیر شده بود، و او نخستین  ١٧٢٩ولتر پس از آنكھ در سال . بود
اما . او بھ فرانسویان نشان داد)) مزبلھ عظیم((كسي بود كھ قسمتھاي خوبي از آثار شكسپیر را از میان 

طنانش شكسپیر را باالتر از راسین شمرد، ولتر بھ دفاع از فرانسھ قیام كرد، و ھنگامي كھ یكي از ھمو
نامید وي در فرھنگ فلسفي خود تا اندازھاي جبران این توھین را )) یك وحشي دوستداشتني((شكسپیر را 

در آثار ھمین شخص مطالبي ھست كھ نیروي تخیل را تقویت میكنند و در دل ((كرد، زیرا چنین نوشت كھ 
مادام دوستال، گیزو، و ویلمن در ترویج )). وي بیآنكھ در جستجوي علو باشد، بھ آن دست مییابد. مینشینند

ھاي او بھ نثر روان توسط فرانسوا، فرزند  سرانجام، ترجمھ نمایشنامھ. آثار شكسپیر در فرانسھ كوشیدند
ام راسین را در میان آنان بھ ویكتور ھوگو، باعث تحسین و تمجید فرانسویان شد، ولي شكسپیر ھرگز مق

  . دست نیاورد

نخستین . زیرا ھیچ درامنویسي در آنجا بھ پایھ او نمیرسید; ھاي او در آلمان بھتر انتشار یافتند نمایشنامھ
درامنویس آلماني كھ ھم میھنان خود را از تفوق شكسپیر بر ھمھ شاعران قدیم و جدید آگاه ساخت لسینگ 

اشلیگل، تیك، و سایر رھبران مكتب رمانتیك بھ طرفداري از . را تایید كردبود، و ھردر ھم حرف او 
شكسپیر قیام كردند و گوتھ در ویلھلم مایستر با شوق و ذوق فراوان بھ بحث درباره ھملت پرداخت بدین 
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ترتیب، شكسپیر در آلمان محبوبیت یافت و تا مدتي دانشمندان آلماني در روشن ساختن جزئیات زندگي و 
  . ر شكسپیر از دانشمندان انگلیسي فراتر رفتندآثا

فقط كسي . كساني كھ در ھالھ شكسپیر پرورش یافتھاند نمیتوانند آثار او را بیطرفانھ ارزیابي یا مقایسھ كنند
كھ در باره زبان، مذھب، ھنر، آداب، و فلسفھ یونان عھد پریكلس اطالعاتي دارد میتواند عظمت بینظیر 

سوسي، سادگي واقعي و منطق محكم تركیب آنھا، متانت قول و فعل، بازیگران، درام تراژدیك دیونو
آھنگھاي ھمسرایي موثر آنھا، و توفیق مھم مشاھده بشر را در منظر عظیم سرنوشت و موقعیت جھانیش 

فقط كساني كھ با زبان و اخالق فرانسویھا و زمینھ قرن لویي چھاردھم آشنا ھستند، میتوانند در . درك كند
ھاي آنان، و ھمچنین كوشش قھرمانانھ  ھاي كورني و راسین عظمت و موسیقي اشعار نمایشنامھ مایشنامھن

ھاي آني، پیروي صبورانھ از اشكال دشوار كالسیك، و  عقل را بھ منظور جلوگیري از احساسات و انگیزه
ي كھ شرح حال متمركز ساختن رویدادھاي درام را در چند ساعت احساس كنند، آن ھم در مدت كوتاھ

تا كسي زبان انگلیسي معمول در عصر الیزابت را بھ خوبي درك نكند و از . بزرگان در آن خالصھ میشود
عروض و اشعار غنایي و فحشھایي كھ تماشاخانھ را بھ صورت آینھ طبیعت و مظھر تخیالت درمیآورد 

شخصي در برابر عظمت عبارات آن  چنین. ھاي شكسپیر را بھ جاي آرد آگاه نباشد، نمیتواند حق نمایشنامھ
اینھا سھ دوره مھم از درام جھان . ھا از شوق میلرزد و از تعمق در معاني آنھا بھ ھیجان میآید نمایشنامھ

محسوب میشوند و ما باید، علیرغم محدودیتھاي خود، آنھا را جھت افزودن معلومات خود بخوانیم و از 
  . رانسھ، و زندگي عصر الیزابت داریم، شاد باشیماینكھ میراثي از فلسفھ یونان، زیبایي ف

  ). ولي البتھ شكسپیر برتر است(

  فصل پنجم 

  

  ماري استورات 

١۵۴١- ٢۶٨٧   

I -  ملكھ زیبا  

در خالل درامھاي بھ ھم پیوستھ اصالح دیني در اسكاتلند و سیاست الیزابت، سرگذشت غمانگیز ماري 
استوارت ضمن زیبایي سحرآمیز، عشق پرشور، كشمكش مذھبي و سیاسي، قتل، انقالب، و مرگ 

ر جیمز ماري استوارت دخت. نسبش تقریبا او را محكوم بھ مرگ غیرطبیعي میكرد. قھرمانانھ بھ پایان رسید
مادربزرگش مارگارت تودور دختر ھنري ھفتم، . پنجم، پادشاه اسكاتلند، و مري آو گیز فرانسوي بود

و )) ماري خون آشام((بنابر این، مردم ماري استوارت را از راه مسامحھ عمھ زاده . پادشاه انگلستان بود
، وي وارث قانوني تاج و تخت انگلستان و معتقد بودند كھ اگر الیزابت بدون فرزند بمیرد; الیزابت مینامیدند

الیزابت را حرامزاده و بنابر این جھت ) و زماني مثل ھنري ھشتم(و كساني كھ مثل كاتولیكھا ; خواھد بود
ماري استوارت و نھ الیزابت تودور میبایستي بر  ١۵۵٨سلطنت نامناسب میدانستند، عقیده داشتند كھ در 

ملكھ فرانسھ شد، بھ اتباع خود  ١۵۵٩بد آنكھ ماري، پس از آنكھ در  از بخت. تخت انگلستان نشستھ باشد
مدتي بود كھ . اجازه داد كھ او را ملكھ انگلستان نیز بنامند و این نام را در اسناد رسمي بھ كار برد

پادشاھان فرانسھ بھ عبث خود را پادشاه انگلستان مینامیدند و پادشاھان انگلستان خود را پادشاه فرانسھ 
تا زماني كھ ماري . ولي این بار ادعاي مزبور تقریبا مورد تصدیق ھمگان قرار گرفت; حسوب میداشتندم
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تنھا عقلي سلیم موجب اصالح آن وضع . حیات داشت، الیزابت نمیتوانست از تاج و تخت خود مطمئن باشد
  . میشد، و فرمانروایان بندرت تا این حد پایین میآیند

یك ھفتھ پس از آنكھ ماري دیده بھ جھان . از تولدش تاج و تختھایي تقدیم كردندبھ ماري ظرف یك سال بعد 
ھنري ھشتم، كھ امیدوار بود اسكاتلند . گشود، پدرش درگذشت، و عنوان ملكھ اسكاتلند بھ ماري تعلق گرفت

ان را بھ متصرفات خود بیفزاید، پیشنھاد كرد كھ آن كودك بھ عنوان نامزد فرزندش ادوارد بھ انگلست
ولي مادر كاتولیك ماري، . طبق آیین پروتستان تربیت یابد و بعد ملكھ ادوارد شود) ظاھرا(فرستاده شود، و 

  بھ جاي آن، پیشنھاد ھانري دوم، 

و ھنگامي كھ ماري ; )١۵۴٨(پادشاه فرانسھ، را در مورد ازدواج آتي آن كودك با ولیعھد فرانسھ پذیرفت 
فرانسھ فرستاد، زیرا بیم داشت كھ دشمنانش او را بربایند و بھ انگلستان  شش سالھ بود، او را تحتالحفظ بھ

و چون نیمي از خون او ; وي سیزده سال در فرانسھ گذراند و با كودكان سلطنتي بزرگ شد. ببرند
ماري ھنگام بلوغ . فرانسوي بود، این بار از لحاظ روحي كامال بھ صورت شاھزاده خانمي فرانسوي درآمد

چنانكھ از كردار و گفتار او لطفي . رھاي دلفریب و اندامي زیبا شد و روحي بشاش پیدا كردداراي چھ
خوب آواز میخواند، خوب عود مینواخت و بھ زبان التیني سخن میگفت، و اشعاري . پرنشاط ساطع میشد

و بھ )) پاك اوبرف چھره ((از مشاھده بھ قول برانتوم . میسرود كھ شاعران بھ ظاھر از آنھا تمجید میكردند
و ظرافت دستھاي باریك و برآمدگي سینھ او قلب درباریان )) طالي موي مجعد و بافتھ او((گفتھ رونسار 

و حتي لوپیتال، كھ مردي موقر و متین بود، چنین میپنداشت كھ آن نوع زیبایي در خور خدایان ; میتپید
ت و كمال سرآمد زنان شد، و ھنگامي كھ ماري استوارت در پررونقترین دربار اروپا از حیث جذابی. است

و سال بعد در نتیجھ مرگ ھانري ) ١۵۵٨آوریل  ٢۴(در شانزده سالگي با ولیعھد فرانسھ ازدواج كرد 
  . دوم، ملكھ فرانسھ شد، بھ نظر میرسید كھ ھمھ رویاھاي شگفتانگیز او بھ حقیقت پیوستھ است

و ماري، كھ در سن ھیجده ) ١۵۶٠دسامبر  ۵(ولي فرانسواي دوم پس از دو سال سلطنت، درگذشت 
در . سالگي بیوه شده بود، بھ فكر افتاد كھ در ملكي در تورن منزوي شود، زیرا فرانسھ را دوست میداشت

. این ضمن اسكاتلند پیرو مذھب پروتستان شده بود، و بیم آن میرفت كھ فرانسھ متحدي را از دست بدھد
ري این است كھ بھ ادنبورگ برود و موطن خود را بھ اتحاد با فرانسھ دولت فرانسھ معتقد بود كھ وظیفھ ما

ماري ناچار شد كھ خود را با ترك نعمتھا و جالل و شكوه . و بازگشت بھ مذھب كاتولیك تحریض كند
فرانسھ، و زندگي در اسكاتلند كھ بھ زحمت آن را بھ یاد میآورد و سرزمین وحشیگري و سرما محسوب 

بنابر این، نامھاي بھ اشراف اسكاتلند نوشت و وفاداري خود را نسبت بھ آن سرزمین  .میشد، تطبیق دھد
تاكید كرد، ولي بھ آنھا نگفت كھ در قبالھ عقد تصریح شده بود كھ اگر بدون فرزند بمیرد، اسكاتلند بھ 

شدند و  اشراف اسكاتلند، خواه پروتستان و خواه كاتولیك، مشعوف. پادشاھان فرانسھ تعلق خواھد گرفت
ماري از الیزابت خواست كھ . پارلمنت آن سرزمین او را دعوت كرد كھ بر تخت سلطنت اسكاتلند بنشیند

اوت  ۴این بود كھ در . ضمن عبور از انگلستان اماننامھاي بھ وي بدھد، ولي با این تقاضا موافقت نشد
زده بود، با فرانسھ وداع گفت در بندر كالھ سوار كشتي شد و، در حالي كھ اشك در چشمانش حلقھ  ١۵۶١

  . و تا زماني كھ ساحل پدیدار بود، خیره بھ آن مینگریست

  . پنج روز بعد، در لیث، بندر ادنبورگ، پیاده شد و بھ خاك اسكاتلند گام نھاد
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  ١۵۶١- ١۵۶٠: اسكاتلند- II. اودري.ماري، ملكھ اسكاتلند، منتسب بھ پي ٩

در نواحي شمالي آن سرزمینھاي مرتفعي قرار داشت : اسكاتلند كشوري كھنسال و داراي سنن دیرین بود
كھ در آنھا اشرافي تقریبا نیمھ مستقل روزگار خود را بھ صورتي نیمھ بدوي، كھ عبارت از شكار كردن، 

ینھاي پست و در قسمت جنوب سرزم. گلھداري ، و كشت و زرع از راه اجارھداري بود، میگذراندند
زیبایي قرار داشت كھ، بر اثر وفور بارندگي حاصلخیز بود، ولي زمستانھایي طوالني و سرمایي شدید 

مردم اسكاتلند میكوشیدند كھ خود را از چنگ بیسوادي، فسق و فجور، فساد، بي قانوني، و . داشت
این گرفتار خرافات بودند، گذشتھ از . زورگویي برھانند و نظمي اخالقي و در خور تمدن برقرار سازند

. جادوگران را میسوزاندند، و با ایماني شدید در جستجوي زندگیي بودند كھ رنج كمتري داشتھ باشد
پادشاھان اسكاتلند، براي مقابلھ با قدرت اشراف كھ باعث تفرقھ بود، از روحانیان كاتولیك حمایت میكردند 

  . ي، سستي، و زندگي نامشروع با زنان میشدو بھ آنھا ثروتھایي میبخشیدند كھ موجب پولپرست

اشراف، كھ خواھان ثروت كلیسا بودند، با انتصاب فرزندان دنیادوست خود بھ مقامات كلیسایي، از اعتبار 
پارلمنت . و گذشتھ از این، بھ طرفداري از نھضت اصالح دیني قیام كردند; و ارزش روحانیان كاستند

را تحت نفوذ خود قرار دادند، و بدان وسیلھ بر كلیسا و كشور مستولي اسكاتلند را بھ وجود آوردند، آن 
  . شدند

دولت انگلستان، كھ از وجود اسكاتلندیھاي سركش در . خطر خارجي مھمترین انگیزه وحدت داخلي بود
را جزیره بریتانیا احساس ناامني میكرد، بارھا در صدد برآمد كھ با دیپلماسي، یا ازدواج، یا جنگ اسكاتلند 

اسكاتلند، كھ از این وضع بیم داشت، با فرانسھ، كھ از دیرباز دشمن انگلستان بود، . بھ تصرف درآورد
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در این ھنگام سسیل بھ الیزابت توصیھ كرد كھ از اشراف پروتستان علیھ ملكھ كاتولیك آنھا . متحد شد
ین براي انگلستان و اتحاد آن با حمایت كند تا بدان وسیلھ در اسكاتلند تفرقھ بھ وجود آید و خطر این سرزم

بھ عالوه، رھبران پروتستان، در صورت موفقیت، ممكن بود ماري استوارت را . فرانسھ از میان برخیزد
از سلطنت خلع كنند و یكي از اشراف را بر تخت بنشانند و آیین پروتستان را در سراسر اسكاتلند اشاعھ 

زدواج با چنان پادشاھي راضي كند تا اتحاد انگلستان و اسكاتلند سسیل در فكر بود كھ الیزابت را بھ ا. دھند
ھنگامي كھ فرانسھ، قوایي براي سركوبي پروتستانھا بھ اسكاتلند فرستاد، الیزابت لشكري . صورت پذیرد

نمایندگان فرانسھ پس از آنكھ لشكرشان در اسكاتلند . براي حفاظت آنھا و طرد فرانسویھا اعزام داشت
و بھ موجب آن متعھد شدند ) ١۵۶٠ژوئیھ  ۶(عھدنامھ مشئومي در ادنبورگ امضا كردند شكست خورد، 

كھ قواي فرانسھ از اسكاتلند بیرون برود، و ماري استوارت از ادعاي خود بر تخت و تاج انگلستان چشم 
این . اما ماري، طبق توصیھ شوھر خود فرانسواي دوم، از تصویب آن عھدنامھ خودداري كرد. بپوشد

  . مسئلھ توجھ الیزابت را كامال بھ خود معطوف داشت

پارلمنت این كشور، كھ اعضاي آن از پروتستانھا بودند، رسما آیین . اوضاع مذھبي اسكاتلند نیز آشفتھ بود
اما این اقدامات، كھ . كاتولیك را ملغا ساختند و مذھب پروتستان را، طبق نظریھ كالون، برقرار كردند

ت مقام سلطنت صورت گیرد و بھ صورت قانون درآید، مورد تصویب ماري قرار میبایستي با موافق
كشیشھاي كاتولیك ھنوز بسیاري از مناصب را در اسكاتلند در دست داشتند و نیمي از اشراف . نگرفت

طرفدار پاپ بودند، و جان ھمیلتن، كھ از خانواده سلطنتي بود، ھنوز با عنوان سراسقف كاتولیك اسكاتلند 
در ادنبورگ، سنت اندروز، پرث، سترلینگ، و ابردین، قسمت عمدھاي از طبقات . ارلمنت میآمدبھ پ

  . ھاي شورانگیز واعظان بھ رھبري جان ناكس، بھ آیین كالون گرویده بودند متوسط، در نتیجھ موعظھ

در آن یك سال پیش از ورود ماري، جان ناكس و ھمكارانش كتابي تحت عنوان كتاب نظامات نوشتند كھ 
بنابر مفاد این كتاب، مقصود از مذھب طریقھ پروتستان و مقصود . اصول و مقاصد آنھا شرح داده شده بود

و بتپرستي عبارت است از آیین قداس، استمداد از ; طرفداران كالون است)) اشخاص خدا ترس((از 
بود كھ لجاجت كنندگان در ھمچنین در آن تذكر داده شده ... قدیسان، پرستش تصویرھا، و نگاھداري آنھا،

نگھداري آن اشیا و تعلیمدھندگان آن مطالب منفور نباید از مجازات قاضي رھایي یابند، و ھر اصلي كھ 
كشیشھا باید توسط مردم . مخالف انجیل باشد، باید بھ عنوان مخالف رستگاري بشر كامال منسوخ شود

سنت اندروز، (ھاي اسكاتلند  امور دانشگاه انتخاب شوند، مدارسي جھت كودكان پارسا تاسیس كنند، و
) یك دھم عایدات مردم(ثروت كلیساي كاتولیك و مالیاتھاي كلیسایي . را تحتنظر بگیرند) گالسكو، و ابردین

كلیساي جدید، و نھ . باید بھ مصرف نیازمندیھاي كشیشھا و امور تعلیماتي مردم و دستگیري فقرا برسند
ي مربوط بھ اخالق تصویب كند و مجازات جرایمي مانند میگساري، دولت غیرمذھبي، باید قوانین

پرخوري، توھین بھ مقدسات، پوشیدن لباسھاي عجیب و غریب، بدرفتاري با فقرا، ھرزگي، زنا، و بھ 
ھمچنین كساني كھ با اصول جدید مخالفت ورزند یا مصرانھ از حضور در . دنبال زنان رفتن را تعیین كند

  . د، باید بھ دست مقامات دولتي سپرده شوند و كلیسا حكم قتل آنھا را تصویب كندكلیسا خودداري كنن

، زیرا )١۵۶١ژانویھ ((سرباز زدند )) كتاب نظامات((اما اشراف، كھ بر پارلمنت مسلط بودند، از پذیرفتن 
سابق طرح  ھایي جھت استفاده از ثروت كلیساي از وجود یك كلیساي مقتدر و مستقل بیم داشتند و خود نقشھ

  . ولي آن كتاب بھ صورت راھنما و ھدف كلیسا باقي ماند. كرده بودند

جان ناكس، كھ از برقراري حكومت دیني نومید شده بود، با سرسختي تمام در صدد تربیت كشیشان جدید، 
 تھیھ پول براي حمایت آنان، و اشاعھ مذھب تازه در سرتاسر اسكاتلند كھ ھنوز عدھاي كشیش كاتولیك در

نیروي قاطع و آمرانھ تعلیمات او و شوق و ذوق طرفدارانش او را در . آن انجام وظیفھ میكردند برآمد
ماري، كھ كاتولیك بود، قبل از تحكیم مقام . ادنبورگ و در نظر دولت بھ صورت شخصي مقتدر درآورد

  . خود، میبایستي مخالفت او را ھم درنظر بگیرد
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III - ۵١۵۶-١۵۶١: ماري و جان ناكس  

ماري ترتیبي داده بود كھ دو ھفتھ قبل از وقت موعود وارد اسكاتلند شود، زیرا از مخالفت بعضي از 
اما ھنگامي كھ خبر ورود او بھ لیث در پایتخت شایع شد، مردمي كھ در خیابانھا اجتماع . دشمنان بیم داشت

داشت متعجب شدند و بسیاري از كرده بودند از مشاھده ملكھ زیبا و سرزندھاي كھ ھنوز نوزده سال تمام ن
آنھا، ضمن آنكھ وي سوار بر اسب شده و با وقار و متانت بھ سوي قصر ھولیرود میرفت، از او با 

در میان آنھا اعیان كاتولیك و پروتستان نیز یافت میشدند كھ از اینكھ اسكاتلند . خوشحالي استقبال كردند
روزي خود یا فرزندش انگلستان را نیز بھ تصرف  داراي چنان ملكھ زیبایي بود و احتمال داشت كھ

  . درآورد بھ خود میبالیدند

  . دو تصویري كھ از ماري باقي مانده است نشان میدھد كھ وي یكي از زیباترین زنان عصر خود بوده است

ي در بدرستي نمیتوان گفت كھ نقاشاني كھ نامشان معلوم نیست تا چھ اندازه او را زیباتر نشان دادھاند، ول
ھر دو تصویر میتوانیم سیماي ظریف، دستھاي زیبا، و گیسوان خرمایي و انبوه او را، كھ باعث شیفتگي 

اما آن تصویرھا بدشواري میتوانند جذابیت حقیقي آن . اشراف و نویسندگان شرح حال او شد، مشاھده كنیم
، استعدادش در مھرباني، ، سخنان بذلھآمیز، جذبھ و شوق))دھان خندان((ملكھ، یعني روح پرنشاط، 

سرنوشت . دوستي و عالقھاش بھ محبت، و تمجید بیپرواي او را از مردان نیرومند بھ ما نشان دھند
یعني گرمي عشق را بدون كاھش . غمانگیز او در این بود كھ وي میخواست ھم زن و ھم ملكھ باشد

  . امتیازات سلطنت احساس كند

ره قرون وسطي ھم زیبا، ھم مغرور، ھم عنیف، و ھم طرفدار لذات دیگر آنكھ او خود را مانند زنان دو
جسماني میدانست، قادر بھ تحمل اشتیاق شدید و رنج بود، قلبي رئوف و وفایي پایدار داشت، و داراي 

ھمچنین اسب سواري ماھر بود و بیپروا با اسب . شجاعتي بود كھ، بھ نسبت افزایش خطر، افزایش مییافت
اما چھ از نظر . و خندقھا میپرید و سختیھاي جنگ را بدون خستگي یا شكایت تحمل میكرد از فراز پرچینھا

روحي و چھ از نظر جسمي براي سلطنت ساختھ نشده بود، زیرا وجود او، غیر از اعصابش، سست بود و 
گاھي چنان بیحال میشد كھ تصور میرفت بھ مرض صرع گرفتار شده است، و گاھي نیز مرضي مجھول 

; و اگر چھ زیرك بود; ماري استوارت مثل الیزابت داراي ھوش و فراست مردانھ نبود. ا رنج میداداو ر
. بندرت كاري عاقالنھ انجام میداد، و بارھا در نتیجھ احساساتي كھ داشت سیاست خود را خراب میكرد

ھان با تندخویي و گاھي در بعضي كارھا خودداري و شكیبایي و مھارت بسیار از خود نشان میداد، ولي ناگ
  . زیبایي و مغز او دشمن او شد و اخالقش فرجام او را تعیین كرد. زبان درازي وضع را بر ھم میزد

ماري استوارت بسیار كوشید تا با خطرھایي كھ از چند جانب موقعیتش را تھدید میكرد مقابلھ كند و تعادل 
تولیك، كھ بھ ایمان او اعتقاد نداشتند، حفظ خویش را میان لردھاي حریص و كشیشان مخالف و روحانیان كا

وي دو نفر از پروتستانھا را بھ عنوان رھبران شوراي سلطنتي برگزید، یكي از آنھا برادر ناتني و . كند
; حرامزادھاش بھ نام لرد جیمز استوارت بود، كھ بعدا بھ ارل آو ماري ملقب شد و بیست و شش سال داشت

آو لثینگتن موسوم بود و سي و شش سال داست و، اگر چھ از ھوش و فراست  دیگري بھ نام ویلیام میتلند
بسیار بھرھمند بود، اخالق او این موھبت را از بین میبرد، و تا پایان عمر نیز سیاست او دستخوش تغییر و 

رفع  ھدف سیاست وي قابل تحسین بود، و آن عبارت بود از اتحاد انگلستان و اسكاتلند بھ منظور. تبدیل بود
، ماري، بھ منظور تھیھ وسایل مالقات خودبا الیزابت، او را بھ ١۵۶٢مخاصمت آن دو كشور، در ماه مھ 

اگر چھ الیزابت موافقت خود را جھت این مالقات اعالم داشت، شوراي سلطنتي تردید . انگلستان فرستاد
گلستان باعث شود كھ نشان داد، زیرا میترسید كھ كوچكترین تصدیق ادعاي ماري بھ تاج و تخت ان

اگر چھ آن دو ملكھ با لطف و مھرباني مخصوص سیاستمداران با ھم . كاتولیكھا بھ فكر كشتن الیزابت بیفتند
  . مكاتبھ كردند، ولي بھ مالقات یكدیگر نایل نشدند
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وي اگر چھ آب و ھوا یا فرھنگ . سھ سال اول سلطنت ماري در ھر زمینھاي، جز مذھب، موفقیتآمیز بود
اسكاتلند را دوست نمیداشت، میكوشید كھ با رقص و نقاببازي و زیبایي خویش، قصر ھولیرود را بھ 

در زیر آفتاب درآورد، و بسیاري از اعیان و اشراف ) اما پاریسي كھ زیر قطب شمال بود(صورت پاریس 
ماري استوارت بھ ارل . نشاط او نرم شدند، و حال آنكھ جان ناكس معتقد بود بھ اینكھ آنھا مسحور شدھاند

تا مدتي چنین . آو ماري و لثینگتن اجازه داد كھ مملكت را اداره كند، و آنھا بخوبي از عھده این كار برآمدند
ھنگامي كھ نمایندگان پاپ . ازات او حل شده استبھ نظر میرسید كھ حتي مسئلھ مذھب در نتیجھ امتی

اصرار ورزیدند كھ آیین كاتولیك دوباره بھ عنوان مذھب رسمي كشور اعالم شود، وي در پاسخ گفت كھ 
  . تحقق این امر عجالتا محال است، زیرا الیزابت در آن قضیھ دخالت خواھد كرد

و بھ موجب آن ) ١۵۶١اوت  ٢۶(ماني صادر كرد آنگاه، بھ منظور آرام كردن پروتستانھاي اسكاتلند، فر
كاتولیكھا را از تغییر دادن مذھب موجود برحذر داشت، اما اجازه خواست كھ او را در اجراي مراسم 

در یكشنبھ . مذھبي خود در خلوت آزاد بگذارند و مانع از برقراري آیین قداس در نمازخانھ سلطنتي نشوند
چند نفر از پروتستانھا در خارج جمع شدند و تقاضا كردند . رگزار شداوت مراسم مذكور در آن محل ب ٢۴
ولي ماري از ورود آنھا بھ نمازخانھ جلوگیري كرد، و در این ضمن )). كشیش بتپرست اعدام شود((كھ 

روز یكشنبھ بعد، جان ناكس از اشرافي كھ جلو مراسم قداس را . دستیارانش كشیش را بھ جاي امني بردند
ند انتقاد كرد و بھ حاضران گفت كھ بھ عقیده او چنین مراسمي از ده ھزار دشمن مسلح نگرفتھ بود

  . خطرناكتر است

سپتامبر، مالقاتي در قصر  ۴در . ملكھ كسي را بھ دنبال او فرستاد و كوشید كھ او را بھ اغماض وادار كند
ماري او را بھ . ده استسلطنتي مبان آن دو صورت گرفت كھ جزئیات آن را تنھا جان ناكس گزارش دا

گروه زنان ((او بھ )) حملھ((سبب ایجاد شورش علیھ حكومت قانوني مادرش، و ھمچنین بھ سبب 
  . سرزنش كرد)) دیوصفت

اگر جلوگیري از بتپرستي بھ منزلھ تحریك مردم علیھ فرمانروایانشان تلقي : ((جان ناكس در پاسخ گفت
د بر آن قرار گرفتھ است كھ مرا از میان عدھاي برانگیزد تا شود، در آن صورت معذورم، زیرا میل خداون

اما در باره )). را در این سرزمین فاش كنم روميبیھودگي طرفداران پاپ و تقلب و غرور و ظلم آن دجال 
)). بدكاره انگلیسي بود ایزابلخانم، آن مطالب مخصوصا علیھ آن : (( طرز انتقاد از حكومت زنان گفت

آیا میتوانید تصور : ((ملكھ پرسید: ن گزارش داده استجان ناكس بقیھ شرح مالقات خود را با ملكھ چنی
اگر پادشاھان از حد خود تجاوز : ((در پاسخ گفتم)) كنید كھ اتباع پادشاھان علیھ آنھا سر بھ شورش بردارند

  )). كنند، تردیدي نیست كھ مردم در برابر آنان حتي با قوه قھریھ مقاومت خواھند كرد

پس میبینم كھ اتباع من از شما اطاعت خواھند كرد، نھ از : ((سرانجام گفتملكھ از این پاسخ تعجب كرد و 
  )). من

خدا نكند كھ بھ كسي دستور بدھم كھ از من اطاعت كند، یا اتباع شما را آزاد بگذارم كھ ھر كاري : ((گفتم
مر خداوند سعي من بر این است كھ ھم فرمانروایان و ھم اتباع آنھا از اوا. دلشان میخواھد انجام دھند

اطاعت كنند، و خانم، این فرمانبرداري از خداوند و كلیساي آشفتھ او بزرگترین افتخاري است كھ بشر 
  )). میتواند در روي زمین بھ دست آورد

من تنھا از كلیساي رم حمایت میكنم، . ولي شما جزو كلیسایي نیستید كھ موردنظر من است: ((ملكھ گفت
  )). اوند میدانمزیرا آن را كلیساي حقیقي خد

خانم، اراده شما دلیل نیست، و حتي با قوه تصور نمیتوانید آن روسپي رومي را بھ عنوان : ((در جواب گفتم
تعجب نكنید اگر رم را زن روسپي مینامم، زیرا آن كلیسا با ھمھ . زن وفادار و عفیف عیسي مسیح بشناسید

  )). گونھ زناي روحاني آلوده شده است
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عقیده من چنین اگر این گفتگو بدقت ضبط شده باشد، آن را میتوان مواجھھ : ((گفت ملكھ در اینجا
اگر حرف جان ناكس را قبول داشتھ باشیم، ملكھ آن . شورانگیز سلطنت با حكومت دموكراتیك دیني دانست

سپس  )).دل شما خیلي بھ حال من میسوزد: ((سرزنشھا را، بیآنكھ معاملھ بھ مثل كند، پذیرفت و فقط گفت
مجلس را براي صرف شام ترك كرد، و جان ناكس نیز بھ جاي خود بازگشت، ولي لثینگتن از ناكس 

  )). آرامتر صحبت كند، زیرا او ملكھ جواني است كھ تجربھاي ندارد((خواست كھ با ملكھ 

مال عام  ھنگامي كھ ماري در. اما طرفداران ناكس معتقد نبودند كھ وي با ملكھ بھ خشونت رفتار كرده است
ھا بھ او اطالع دادند كھ شركت در مراسم قداس  ظاھر شد، بعضي از مردم او را بتپرست نامیدند، و بچھ

ھا، كشیشھا، زناكاران، و از این قبیل  راھبان، فرایارھا، راھبھ((قاضیھاي ادنبورگ بھ تبعید . گناه است
. د و فرمان داد قاضیھاي جدیدي انتخاب شوندملكھ آن قضات را از كار بركنار كر. فتوا دادند)) افراد كثیف

مردم در سترلینگ كشیشاني را كھ میخواستند در خدمت او باشند اخراج كردند و سرشان را شكستند، و 
اگر چھ شوراي عمومي كلیسا دستور داد كھ ماري در ھیچ )). در این ضمن ملكھ بسختي میگریست((

. عضو شوراي سلطنتي بودند با این پیشنھاد موافقت نكردند مكاني در مراسم قداس شركت نكند، اشرافي كھ
. مناقشھ سختي میان شوراي سلطنتي و كلیسا بر سر تقسیم عواید كلیسا درگرفت ١۵۶١در دسامبر 

كھ (سرانجام یك ششم عواید بھ كشیشان پروتستان، یك ششم بھ ملكھ، و دو سوم آن بھ روحانیان كاتولیك 
  . تصاص یافتاخ) ھنوز در اكثریت بودند

ناكس این جریان را چنین خالصھ كرد كھ دو قسمت بھ شیطان داده شد و یك قسمت میان شیطان و خداوند 
  . دریافت میداشتند) دالر ٣٣٣,٣((مارك  ١٠٠كشیشھا بھ طور متوسط ھر سالھ در حدود . تقسیم گشت

از نقاببازي، رقصیدن، آواز  در سراسر سال بعد، كشیشان كلیساي جدید از ملكھ انتقاد میكردند، زیرا
ملكھ بھ احترام كشیشھا . خواندن، عشقبازي، و عیش و نوشي كھ در دربار متداول بود خشمگین بودند

اندكي تفریحات خود را تقلیل داد، ولي روحانیان احساس میكردند كھ وي با شركت در مراسم قداس راه 
از فراز سكوي وعظ چنان فریاد ((ست كھ وي یكي از معاصران جان ناكس نوشتھ ا. افراط پیموده است

در اینجا )). این شخص تحكم میكند، و ھمھ از او میترسند. میزند كھ میترسم روزي ھمھ چیز را بر باد دھد
  . دوباره اصالح دیني علیھ رنسانس وارد مبارزه شد

و لثینگتن و ، ماري، جان ناكس را بھ حضور طلبید و در برابر ارل آو ماري ١۵۶٢دسامبر  ١۵در 
: جان ناكس در پاسخ گفت. دیگران او را متھم ساخت بھ اینكھ پیروان خود را علیھ او تحریك كرده است

و ; شاھزادگان بھ كمانچھ زدن و جفتك انداختن بیشتر راغبند تا بھ شنیدن كلمات مقدس خداوند((
و حال آنكھ این اشخاص  كمانچھزنھا و چاپلوسھا در چشم آنھا محترمتر از اشخاص عاقل و موقرند،

میتوانند با نصایح خیرخواھانھ خود قسمتي از خودبیني و غرور آنان را، كھ در سرشت ھمھ افراد بشر نیز 
طبق )). ھست، ولي در وجود شاھزادگان در نتیجھ تربیت غلط ریشھ دوانده و قوت گرفتھ است، تقلیل دھند

اگر مطلب ناپسندي از من شنیدید، بھ نزد : ((خ دادگفتھ ناكس، ملكھ با فروتني و تواضعي غیرعادي پاس
خانم، در : ((اما ناكس گفت)). خود من بیایید و آن را تذكر بدھید، و من حرف شما را قبول خواھم كرد

كلیساي خداوند وظیفھاي عمومي بھ من محول شده است و از طرف خداوند دستور دارم كھ گناھان و 
امور نشدھام كھ براي نشان دادن گناھان افراد بھ نزد یكایك آنان ولي م. عیوب ھمگان را سرزنش كنم

اگر سركار مایلید كھ بھ مجالس وعظ عمومي من تشریف بیاورید، . بروم، زیرا این تكلیفي پایانناپذیر است
  )). در آن صورت تردیدي ندارم كھ از آنچھ مورد تصویب یا انتقاد من است مطلع خواھید شد

، چند تن از كشیشان ١۵۶٣در عید قیام مسیح در . ، اما جنگ دو مذھب ادامھ یافتملكھ مزاحم او نشد
كاتولیك، كھ با اجراي مراسم قداس قانون را نقض كرده بودند، بھ وسیلھ نمایندگان محلي دستگر شدند و بیم 

د و خود را بعضي از آنھا زنداني شدند، و بعضي دیگر گریختن. آن میرفت كھ بھ اتھام بتپرستي اعدام شوند
ماري بار دیگر ناكس را بھ حضور طلبید و از او خواست كھ بھ خاطر كشیشان . در جنگلھا پنھان كردند

ناكس پاسخ داد كھ اگر ملكھ قانون را اجرا كند، وي نیز پروتستانھا را بھ اطاعت از . محبوس شفاعت كند
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ملكھ . اپ باید درس عبرتي بگیرنددر غیر این صورت، بھ عقیده او، طرفداران پ; او دعوت خواھد كرد
بنا . و تا مدت كوتاھي با یكدیگر دوست بودند)). قول میدھم كھ طبق دلخواه شما رفتار كنم: ((اظھار داشت

بھ دستور ملكھ، اسقف اعظم سنتاندروز و چھل و ھفت تن از كشیشان، بھ جرم اجراي مراسم قداس، 
، )١۵۶٣مھ  ٢۶(تستان شادیھا كردند، ولي یك ھفتھ بعد كشیشھاي پرو. محاكمھ و بھ زندان افكنده شدند

ھاي او با لباس فاخر در پارلمنت حضور یافتند و بعضي از مردم فریاد زدند  ھنگامي كھ ماري و ندیمھ
  )). خدا بھ آن صورت زیبا بركت بدھد((

ور متعفن آن زنان نظیر غر: ((انتقاد كردند و ناكس چنین نوشت)) ھاي دامنھاي آنان منگولھ((كشیشھا از 
  )). ھرگز در اسكاتلند سابقھ نداشتھ است

چندي بعد، ھنگامي كھ لثینگتن در صدد بر آمد ماري را بھ عقد ازدواج دون كارلوس فرزند فیلیپ دوم 
درآورد، ناكس، كھ عواقب چنین ازدواجي را مخالف مصالح آیین پروتستان در اسكاتلند میدانست، عقیده 

  : در موعظھاي كھ در برابر اشراف در پارلمنت ایراد كرد اظھار داشت و گفت خود را در این باره

سروران من، اكنون براي خاتمھ دادن بھ موضوع باید بگویم كھ صحبت ازدواج ملكھ را میشنوم، و این 
ر قدر میگویم كھ ھر كدام از اشراف اسكاتلند، كھ عیسي مسیح را قبول داشتھ باشد، اگر قبول كند كھ یك كاف

شوھر ملكھ شما بشود، در این صورت، تا آنجا كھ در قدرت شما بوده، عیسي ) و ھمھ پیروان پاپ كافرند(
  . مسیح را از این مملكت تبعید كردھاید

شما با ازدواج من چھ كار دارید و در این : ((ملكھ عصباني شد و او را بھ حضور خواست و از وي پرسید
خانم، بنده یكي از اتباعي ھستم كھ در این : ((ي كھ مشھور است گفتناكس در پاسخ((مملكت چھ كارھاید 

ھر قدر ھم در نظر شما خوار و (و گر چھ ارل و لرد و بارون نیستم، خداوند مرا ; مملكت بھ دنیا آمدھام
ماري شروع بھ گریستن كرد و از )). بھ صورت عضو مفیدي در این كشور درآورده است) بیمقدار باشم

  . وي را تنھا بگذارد او خواست كھ

گروھي در اطراف نمازخانھ سلطنتي گرد آمده . بھ آخرین درجھ رسید ١۵۶٣گستاخي ناكس در اكتبر 
اندرو آرمسترانگ و پتریك . بودند تا بھ اجراي مراسم قداس، كھ قرار بود در آنجا برپا شود، اعتراض كنند

ملكھ، كھ ھنوز در آنجا حضور . یري كردندكرنستون وارد نمازخانھ شدند و كشیش را مجبور بھ كنارھگ
 ٨نیافتھ بود دستور داد آن دو نفر پیرو كالون را بھ جرم حملھ بھ ساختمانھاي سلطنتي محاكمھ كنند، در 

)) ھمھ برادران من در ھمھ طبقات كھ حقیقت را برگزیدھاند((اكتبر، ناكس نامھاي بدین مضمون نوشت كھ 
ي سلطنتي این دعوت را خیانت نامید و ناكس را دعوت كرد در مقابل شورا. در این محاكمھ شركت كنند

در ((ھا و حتي  ناكس پذیرفت، ولي بھ اندازھاي از پیروان اودر حیاط دادگاه و روي پلھ. ملكھ محاكمھ شود
ازدحام كردند، و ناكس چنان بھ مھارت از )) نزدیكي اطاقي كھ ملكھ و شوراي سلطنتي در آن نشستھ بودند

آقاي ناكس، امشب اجازه دارید بھ منزل خود : ((دفاع كرد كھ شورا حكم بھ تبرئھ او داد، و ملكھ گفتخود 
  )). بھ درگاه خداوند دعا میكنم تا قلب شما را از پاپپرستي تطھیر كند: ((ولي ناكس جواب داد)) برگردید

الگي براي بار دوم ازدواج ، پیامبر سركش در پنجاه و نھ س)١۵۶۴(در روز یكشنبھ قبل از یكشنبھ نخل 
سال . زن او، كھ مارگارت استوارت نام داشت و ھفدھسالھ بود، از خویشان دور ملكھ محسوب میشد. كرد

  . بعد، خود ملكھ نیز براي بار دوم بھ حجلھ رفت

IV - ١۵۶٨-١۵۶۵: ملكھ عاشق   

ملكھ با چھ كسي میتوانست ازدواج كند كھ از لحاظ سیاسي اشكاالتي بھ بار نیاورد با یك اسپانیایي ولي در 
با شاھزادھاي . این مورد فرانسھ و انگلستان اعتراض میكردند و پروتستانھاي اسكاتلند بھ خشم میآمدند
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اد میان اسكاتلند و فرانسھ فرانسوي در این مورد نیز انگلستان حتي با توسل بھ جنگ از تجدید اتح
با یك اتریشي، مثال آرشیدوك شارل ولي جان ناكس از روي سكوي وعظ اتحاد با ھر . جلوگیري میكرد

الیزابت بھ ماري تذكر داده بود كھ ازدواج با خانواده ھاپسبورگ، یعني . را نھي كرده بود)) كافر((كاتولیك 
  . مانھ تلقي خواھد شددشمنان دیرین سلسلھ تودور، بھ منزلھ عملي خص

مثیو استوارت، . ماري در لحظھ پرھیجاني طریقھ سریع و سادھاي براي حل آن مشكل دیپلماسي پیدا كرد
ارل، آو لنكس، كھ خود را بعد از ماري وارث تخت و تاج اسكاتلند میدانست، در نتیجھ حمایت از ھنري 

اما وي . ت از چنگ انتقام بھ انگلستان گریختھ بودھشتم علیھ اسكاتلند، امالكش را از دست داده و براي نجا
چندي بعد، فرزندش ھنري . موقع را براي بازگشت بھ موطن خود مناسب دانست ١۵۶٨در اكتبر 

استوارت، ملقب بھ لرد دارنلي، كھ مانند ماري از طرف مادر نسب بھ ھنري ھفتم پادشاه انگلستان 
جوان و مھارت او در بازي تنیس و نواختن عود مشعوف شد ماري از دیدن این نو. میرسانید، بدو پیوست

و پیش از آنكھ سبكسري او را تشخیص دھد، بھ او دل ; و غرور او را بھ حساب جمال وي محسوب داشت
، ماري، با وجود اعتراضات الیزابت و نیمي از اعضاي شوراي سلطنتي، این ١۵۶۵ژوئیھ  ٢٩در . باخت

ارل آو ماري از عضویت در شورا استعفا كرد . لقب پادشاه ملقب ساخت جوان را بھ شوھري برگزید و بھ
  . و بھ دشمنان ملكھ سركش پیوست

احتیاج او بھ عشق ظرف چھار سال بیوگي افزایش . ماري چندماھي از خوشبختي پرتشویشي سرمست بود
وي كامال عاشق شده بود، و بدون مضایقھ ھدایایي . یافتھ بود، و میخواست كھ كسي خواھان وصالش شود

ھمھ (: (تامس رندولف، سفیر الیزابت، در گزارش خود چنین نوشتھ است. بھ ھمسر خود میبخشید
از كسي ) لرد دارنلي(اگر او . افتخاراتي كھ ماري میتوانست بھ كسي بدھد، بھ وي تفویض شده است

آن جوان )) ماري عنان اختیارش را بھ دست او سپرده است. ... راضي نباشد، ملكھ ھم از او خوشش نمیآید
رات او شریك شود، و در این بر اثر خوشبختي گمراه شد و آمرانھ و گستاخانھ از ملكھ خواست كھ در اختیا

ضمن پایكوبي كرد، و تا حد افراط باده نوشید، اعضاي شوراي سلطنتي را بھ خشم آورد، نسبت بھ ملكھ 
  . حسود شد، و او را بھ ھماغوشي با دیوید ریتسیو متھم ساخت

لگي در بیست و ھشت سا ١۵۶١ریتسیو چھ كسي بود این شخص، كھ موسقیداني ایتالیایي بود، در سال 
ماري، كھ بھ موسیقي عالقھ داشت، او را بھ عنوان تشكیلدھنده . ھمراه سفیر ساووا بھ اسكاتلند آمده بود

جشنھا بھ خدمت خود گماشت و پس از چندي شیفتھ معلومات متنوع اروپایي، بذلھگویي، و تیزھوشي او 
ماري او را بعنوان منشي خود از آنجا كھ ریتسیو فرانسوي و التیني نیز میدانست و خط خوبي داشت، . شد

بدین ترتیب، ریتسیو بھ صورت مشاور . ھاي سیاسیش را طرح كند و بنویسد برگزید و بھ او اجازه داد نامھ
حتي در حضور ملكھ بھ غذا خوردن میپرداخت، و تا نزدیكي نیمشب ; درآمد و شروع بھ تعیین سیاست كرد

ورد بیلطفي قرار گرفتھ بودند و ریتسو را عامل پیشرفت اشراف اسكاتلند، كھ م. در اتاقي با او مینشست
  . مذھب كاتولیك میدانستند، در صدد برآمدند كھ او را از میان بردارند

اما . زیار با ھم بازي كرده و با یكدیگر خفتھ بودند. در آغاز، دارنلي ھم فریفتھ آن ایتالیایي زیرك شده بود
تسیو افزایش مییافت و حمق دارنلي ارزش او را از لحاظ سیاسي بھ ھمان اندازه كھ وظایف و افتخارات ری

ھنگامي . تقلیل میداد، محبت پادشاه نسبت بھ مستخدمي كھ وزیر شده بود، بھ صورت كینھ و نفرت درمیآمد
رندولف عقیده او را . كھ ماري آبستن شد، دارنلي بھ این فكر افتاد كھ مبادا وي از ریتسیو حاملھ شده باشد

كرد، و یك نسل بعد، ھانري چھارم لطیفھاي بدین مضمون گفت كھ جیمز اول پادشاه انگلستان باید تایید 
روزي دارنلي، كھ بر اثر نوشیدن ویسكي . باشد، زیرا پدرش داوود چنگي بوده است)) سلیمان جدید((

یھ جان ریتسیو تشجیع شده بود، بھ اتفاق ارل آو مورتن، بارون روثون، و چند تن از اشراف، توطئھاي عل
این عده سوگندنامھاي امضا كردند و متعھد شدند كھ از آیین پروتستان در اسكاتلند دفاع كنند و . ترتیب داد

دارنلي قول داد كھ امضاكنندگان را از عواقب . در صورت مرگ ماري، دارنلي را بھ سلطنت بردارند
  . عیدي را بھ مقام اول بازگرداندحفظ كند و ارل آو ماري و سایر اعیان تب)) ھرگونھ جنایتي((
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. مارس توطئھ انجام گرفت ٩، رندولف این توطئھ را بھ اطالع سسیل رساند، و در ١۵۶۶مارس  ۶در 
نخست دارنلي بھ اطاق آرایش ملكھ، كھ ماري و ریتسیو و لیدي آرگایل در آن مشغول خوردن شام بودند، 

ن مورتن و روثون و دیگران بھ میان اطاق پریدند و وارد شد و ملكھ را محكم نگاه داشت، و در این ضم
ریتسیو را، با وجود اعتراضات بیفایده ماري، بھ خارج بردند و او را روي پلھ با پنجاه و شش ضربھ 

شخصي زنگ اعالم خطر را بھ صدا درآورد و جمعي مسلح بھ . از پاي درآوردند)! تا خوب بمیرد(خنجر 
در سراسر آن شب و روز بعد، . ، ولي دارنلي آنھا را متفرق كردقصد كشتن ماري بھ حركت درآمدند

ماري در قصر ھولیرود در دست قاتلین زنداني بود، اما با وعده و وعید دارنلي را فریب داد و دارنلي شب 
بعد وسایل فرار ملكھ را فراھم ساخت و باتفاق او بھ دانبار گریخت، ماري در این محل سوگند خورد كھ از 

انتقام بكشد، و براي این منظور از ھمھ طرفداران باوفاي خود استعانت كرد و، شاید ھم براي تفرقھ  قاتلین
  . انداختن، در میان دشمنان خود، ارل آو ماري را دوباره بھ عضویت شوراي سلطنتي درآورد

این . ودموثرترین كسي كھ طرفداري خود را از ملكھ اعالم داشت جیمزھپبرن چھارمین ارل آو باثول ب
و اگر چھ از زیبایي بھره نداشت، داراي بدن، احساسات، و ! شخص داراي طبع و سرنوشتي عجیب بود

گذشتھ از این، ھم در خشكي و ھم در دریا از خود دالوریھا نشان میداد و در بھ كار ; ارادھاي نیرومند بود
ي خود رام میكرد و با ھمچنین مردان را با شجاعت و خونسرد; بردن شمشیر و سحمھ مھارت داشت

با وجود این، مردي فرھیختھ، . حرف، بیباكي، شھرت خود در فریب دادن زنھا، آنان را بھ دام میانداخت
در . عاشق، و نویسنده كتاب بود آن ھم در عصري كھ بسیاري از اسكاتلندیھا قادر بھ نوشتن نام خود نبودند

ولي بدگویي را نیز طریقھاي براي جلب توجھ ; گفتھ بود آغاز،ملكھ از او تنفر داشت زیرا باثول از وي بد
آنگاه ملكھ، با مالحظھ صفات جنگي او، وي را بھ عنوان مرزدار بھ كار گماشت، و . زنان میتوان دانست

و پس از اطالع یافتن از عالقھ او ; چون از آشنایي او با كشیشھا آگاه شد، او را بھ مقام دریاساالري رسانید
  . ن، وسایل ازدواج آنھا را فراھم ساختبھ جین گورد

در این ھنگام ماري، كھ از قاتالن ریتسیو بیم داشت و بھ سبب شركت شوھرش در توطئھ بھ او بدگمان 
ولي شجاعت، ; ملكھ فورا فریفتھ او نشد. بود، خود را تحت حمایت باثول نھاد و با او بھ مشورت پرداخت

د كھ طبیعت زنانھ ماري مدتھا خواستارش بود و آن را در فرانسوا قوت، و اعتماد او صفات مردانھاي بودن
  . یا دارنلي نیافتھ بود

پس از آنكھ ماري دریافت كھ توطئھكنندگان بھ سبب ترس از شمشیر و سپاھیان باثول یا پنھان شدھاند یا 
اكس قتل سر بھ اطاعتش نھادھاند، در خود احساس امنیت كرد و بھ ھولیرود بازگشت، اگر چھ جان ن

عوام . ریتسیو را تصویب كرده بود، ماري كشیشان را تا مدتي با پرداخت مواجب بیشتر آرام ساخت
اسكاتلند، كھ اعیان را دوست نمیداشتند، طرفدار ملكھ بودند، و ماري تا چند ماه دیگر محبوبیت خود را در 

ا تا این اندازه محبوب و معزز و من ھرگز ملكھ ر: ((سفیر كبیر فرانسھ نوشتھ است. میان مردم حفظ كرد
با وجود این، ھرچھ ماري بھ زایمان خود نزدیكتر )). محترم ندیدم و اتباعش را ھرگز چنین متعھد نیافتم

و ھنگامي ; میشد، این فكر او را رنج میداد كھ مبادا ضمن آن بیچارگي بھ قتل برسد یا از سلطنت خلع شود
، اسكاتلندیھا مشعوف شدند، زیرا پیشبیني میكردند كھ این )١۵۶۶ژوئن  ١٩(كھ بسالمت كودكي زایید 

  . بھ این دلیل محبوبیت ماري بھ اوج خود رسید. كودك روزي پادشاه اسكاتلند و انگلستان خواھد شد

دارنلي از اعتماد مجدد ماري بھ ارل آو ماري و تمجید . اما ملكھ از دست شوھرش در عذاب بود
شھرت داشت كھ باثول قصد دارد بچھ ملكھ را پنھان كند و خود بھ . ین بودروزافزون او از باثول خشمگ

دارنلي اعیان را متھم بھ كشتن ریتسیو میكرد و خود را بیگناه میدانست، از این . نام او بھ سلطنت پردازد
ول بھ در این ھنگام، آرگایل، لثینگتن، و باث. رو آنھا دلیل مشاركت او را توطئھ بھ حضور ملكھ فرستادند

ولي او مخالفت كرد و گفت ممكن است این عمل در آینده ; ماري پیشنھاد كردند كھ شوھر را طالق دھد
لثینگتن در پاسخ اظھار داشت كھ آنھا میتوانند راھي بیابند كھ بدان . سلطنت كودكش را بھ خطر اندازد

اري این پیشنھاد را نپذیرفت، و اما م. وسیلھ او را بدون آسیب رساندن بھ پسرش از شر دارنلي خالص كنند
سپس گفتگو را با این ; در عوض حاضر شد كھ از اسكاتلند بیرون برود و سلطنت را بھ دارنلي واگذارد
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. امیدوارم كاري نكنید كھ لكھاي بر دامن شرافت یا وجدان من بنشیند: ((مطلب احتیاطآمیز بھ پایان رساند
ھمین جا ختم شود، و منتظر باشید كھ خداوند با لطف خودش  بنابر این، خواھش میكنم بگذارید قضیھ بھ

  . پس از آن بارھا از خودكشي صحبت كرد)). عالجي براي آن پیدا كند

یا حدود این ماه، آرگایل و سر جیمز بلفور و شاید لثینگتن بھ منظور خالصي از دست  ١۵۶۶در اكتبر 
و دارنلي، كھ دور ; توطئھ آگاه شد و پسر را خبر كرد ارل آو لنكس از این. دارنلي پیماني با یكدیگر بستند

وي در این شھر احتماال بھ علت بیماري ). ١۵۶۶دسامبر (از ماري میزیست، در گالسكو بھ پدر ملحق شد 
در این ضمن، دوستي روزافزون . ولي میان مردم چنین شایع شد كھ بھ او زھر دادھاند. آبلھ بستري شد

ظاھرا ماري از . و ناكس علنا او را روسپي نامید; ھ او را بھ زنا متھم كردندماري با باثول باعث شد ك
وقتي كھ ملكھ خواست بھ . ھمیلتن، اسقف اعظم، خواستھ بود كھ وسایل طالق باثول را با زنش فراھم آورد

 ٢٢(اما با وجود این ماري بھ دیدن او رفت ; مالقات شوھر خود برود، دارنلي پاسخي توھینآمیز فرستاد
آنگاه از وي . ، وفاداري خود را نسبت بھ او تاكید كرد، و عشق وي را دوباره برانگیخت)١۵۶٧ژانویھ 

تقاضا كرد كھ بھ ادنبورگ برود، و قول داد كھ در آنجا از او پرستاري كند و سالمت و سعادتش را بھ وي 
  . بازگرداند

و بقیھ داستان مربوط بھ صحت آن میشود كھ پیش میآید، )) ھاي جعبھ جواھر نامھ((در اینجاست كھ قضیھ 
ھا در جعبھاي سیمین یافت شدند كھ از  میگویند كھ این نامھ. ھنوز پس از چھارصد سال مورد بحث است

طرف ماري بھ باثول تقدیم شده بود و عمال اشرافي كھ در صدد خلع ملكھ بودند آن را از دست یكي از 
روز بعد، مورتن، لثینگتن، و سایر اعضاي سلطنتي آن . ندگرفت ١۵۶٧ژوئن  ٢٠مستخدمان باثول در 

  . جعبھ را گشودند

 ١۵۶٨محتویات آن، از قراري كھ چندي بعد بھ پارلمنت اسكاتلند و بعد بھ ھیئتي انگلیسي كھ ماري را در 
خ و محاكمھ كرد نشان داده شد، عبارت از ھشت نامھ و چند قطعھ شعر پراكنده بھ زبان فرانسھ و بدون تاری

اعضاي شوراي . اسم بود، ولي از قراري كھ میگفتند، بھ وسیلھ ماري و خطاب بھ باثول نوشتھ شده بود
در صورتي كھ ; ھا حقیقیند و در آنھا دست نبردھاند سلطنتي در برابر پارلمنت سوگند خوردند كھ آن نامھ

میدانست، زیرا آنھا را از بین  ظاھرا پسرش آنھا را حقیقي. ماري اظھار میداشت كھ آنھا را جعل كردھاند
پادشاھان اروپا كھ آن رونوشتھا را دیدند، طوري رفتار . و فقط رونوشتھایي از آنھا باقي مانده است; برد

الیزابت در آغاز در صحت آنھا تردیدداشت، ولي بعد با تردید . كردند كھ گویي رونوشتھاي مزبور واقعیند
ھا این است كھ چگونھ ممكن است زني كھ  س ما از خواندن این نامھنخستین احسا. آنھا را از ماري دانست

ھایي بیان كند و بھ  در صدد قتل شوھر خود باشد با این بیاحتیاطي و بھ این تفصیل مقاصد خود را در نامھ
ھاي  ھمچنین بعید است كھ باثول چنان نامھ. دست قاصداني بسپارد كھ ممكن است دستگیر یا تطمیع شوند

كھ مردي زیرك (ندھاي را حفظ كرده باشد، و بھ نظر نمیرسد كھ كسي در اسكاتلند، حتي لثینگتن متھم كن
، در ظرف یك روز، در فاصلھ ضبط جعبھ جواھرات و نشان )بود و مخصوصا در این واقعھ مظنون است

نامھاي . عل كندھا را ج ھا بھ شوراي سلطنتي یا پارلمنت، توانستھ باشد قسمت عمدھاي از آن نامھ دادن نامھ
كھ بیش از ھمھ متھم كننده است یعني نامھ دوم بھ طور عجیبي طوالني است و ده صفحھ چاپي را اشغال 

اگر این نامھ جعل شده باشد، واقعا جعل عجیبي است، زیرا مطالب آن با احساسات ماري متناسب . میكند
نگیز و مردد و شرمزدھاي در قتل و معلوم میشود كھ ماري شریك رقتا; است، و خط آن شبیھ خط اوست

  . استدارنلي بوده 

پادشاه بیمار، مضطرب، و امیدوار حاضر شد كھ با تخت روان از سرتاسر اسكاتلند بگذرد، و در 
ماري اظھار میداشت كھ نمیتواند او . ادنبورگ مقیم شودكشیشخانھ قدیمي موسوم بھ كرك اوفیلد در حومھ 

را بھ ھولیرود ببرد، زیرا میترسد كھ كودكش نیز مبتال بھ آبلھ شود، دارنلي مدت دو ھفتھ در این محل باقي 
 ٧در . ماند، و ماري ھر روز بھ دیدار او رفت و از وي چنان بدقت پرستاري كرد كھ صحتش بازگشت

در نتیجھ مراقبت ملكھ صحت خود را زودتر بازیافتم، و او ((بھ پدر خود نوشت كھ ، دارنلي ١۵۶٧فوریھ 
امیدوارم كھ خداوند قلب ما را، كھ . در سراسر این مدت مثل زوجھاي طبیعي و غمخوار رفتار كرده است
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د ھفتھ اگر ماري میدانست كھ دارنلي باید كشتھ شود، چرا چن)). مدتھا ناراحت بوده است، شاد و خشنود كند
در غروب نھم فوریھ، ملكھ . بھ پاي او زحمت كشید این موضوع ھنوز بھ صورت معمایي باقي مانده است

  . ھاي خود در ھولیرود شركت كند او را ترك گفت تا در مراسم عروسي یكي از ندیمھ

  . ھمان شب انفجاري در محل اقامت دارنلي روي داد، و روز بعد جسد او را در باغ یافتند

اشك ریخت و زاري كرد و قول داد كھ از مجرمان انتقام ; ي در آغاز مانند زن معصومي رفتار كردمار
در اطاق خود پارچھ سیاه گسترد و براي جلوگیري از ورود نور پرده آویخت و در عزلت و . بگیرد

عي بدھد آنگاه دستور داد كھ تحقیقات قضایي آغاز شود، و اعالم كرد كھ ھر كس اطال. تاریكي فرو رفت
ھنگامي كھ اعالنھایي بر دیوارھاي . كھ منجر بھ دستگیري جانیان شود، پول و زمین دریافت خواھد داشت

شھر ظاھر شد كھ در آنھا باثول بھ كشتن دارنلي متھم و نامي از ملكھ نیز برده شده بود، ماري اعالمیھاي 
. ھ آنان قول حمایت و پاداش دادصادر كرد و از تھمتزنندگان خواست كھ خود را معرفي كنند، و ب

نویسندگان اعالنھا حاضر بھ افشاي نام خود نشدند، ولي ارل آو لنكس بھ ملكھ اصرار كرد كھ باثول را 
آوریل بھ دادگاه آمد، ولي لنكس،  ١٢باثول نیز آمادگي خود را اعالم داشت و در . بیدرنگ بھ دادگاه بكشاند

باثول، تبرئھ شد، و . ترس سربازان باثول، در گالسكو باقي ماند یا بھ علت نداشتن دالیل كافي، یا از
آوریل، آرگایل، ھنتلي، مورتن، چند تن از اشراف  ١٩باثول در . پارلمنت بیگناھي او را رسما اعالم كرد

را امضا كنند، بھ معصومیت او گواھي دھند، متعھد شوند كھ از )) سوگندنامھ اینزلي((را بر آن داشت كھ 
ملكھ در این ھنگام علنا باثول را مورد تفقد قرار داد و . ع كنند، و ازدواج او را با ماري بپذیرنداو دفا

  . ھدایاي گرانبھایي بر آنچھ سابقا بھ وي بخشیده بود مزید كرد

آوریل، ملكھ بھ دیدن فرزند خود در سترلینگ رفت، ولي مقدر بود كھ دیگر او را نبیند، زیرا ضمن  ٢٣در 
ادنبورگ، بھ دست سربازان باثول، كھ در كمین او نشستھ بودند، گرفتار آمد و بزور بھ دانبار  بازگشت بھ

ماري اورا نجات داد و . لیثنگتن اعتراض كرد، ولي باثول او را تھدید بھ مرگ نمود). آوریل ٢۴(برده شد 
ذكرات بھ منظور در دانبار، م. ولي او بھ صف دشمنان ملكھ پیوست; موجبات آزادیش را فراھم ساخت

اوت، ماري بھ اتفاق باثول بھ ادنبورگ بازگشت و خود را از ھر  ٣در . طالق دادن زن باثول آغاز شد
اوت، پس از آنكھ كشیش كاتولیك  ١۵اوت باثول زنش را طالق داد، و در  ٧در . گونھ قیدي آزاد دانست

اسم مذھب پروتستان و با موافقت اسقف حاضر نشد ماري را بھ حبالھ نكاح باثول درآورد، این دو، طبق مر
  . اوركني، كھ سابقا كاتولیك بود، ازدواج كردند

. كشورھاي كاتولیك اروپا، كھ سابقا طرفدار ماري بودند، در این ھنگام از او متنفر و مایوس شدند
و مردم روحانیان كاتولیك اسكاتلند از وي كناره گرفتند، كشیشان پروتستان خلع او را خواستار شدند، 

تنھا عدھاي كھ دلشان بھ حال او میسوخت شیفتگي بیپرواي او را ناشي از . نسبت بھ وي اظھار تنفر كردند
  . معجون عشقي میدانستند كھ میگفتند باثول بھ وي خورانده است

ماري . ژوئن، عدھاي مسلح قلعھ بارثویك را، كھ محل اقامت ماري و باثول بود، محاصره كردند ١٠در 
در دانبار، باثول ھزار سرباز گردآورد و ھمراه ماري . س مردانھ بھ اتفاق باثول موفق بھ فرار شدبا لبا

ولي عدھاي كھ مساوي قواي او بودند، با پرچمي كھ . كوشید كھ راه خود را بھ سوي ادنبورگ باز كند
ثول حاضر شد كھ با با. تصویر جنازه دارنلي و جیمز ششم بر روي آن نقش شده بود، راه را بر او گرفتند

نبرد تن بھ تن بھ قضیھ خاتمھ دھد، ولي ماري او را از این كار بازداشت و بھ شرطي حاضر بھ تسلیم شد 
و بعد ادعا كرد كھ رھبران شورشیان بھ او قول داده بودند كھ اگر ; كھ بھ باثول اجازه داده شود كھ بگریزد

رف ساحل گریخت و از آنجا بھ دانمارك رفت و پس از باثول بھ ط. بھ آنھا بپیوندد، از وي اطاعت كنند
  ). ١۵٧٨(آنكھ ده سال بھ فرمان پادشاه این كشور در زندان گذرانید، در چھل و دو سالگي درگذشت 

این زن : ((آنگاه ماري بھ اتفاق دستگیركنندگان خود و در میان فریادھاي سربازان و عوام كھ میگفتند
در زیر پنجرھاي كھ وي . بھ ادنبورگ بازگشت))! غرقش كنید))! ((ا بكشیداو ر))! ((روسپي را بسوزانید
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 ١٧در . ھا و كلمات توھینآمیز نثارش كردند در آن با موي آشفتھ و تن نیمھ عریان ظاھر شد، مردم جملھ
دریاچھ (ژوئن او را، علیرغم اعتراضات شدیدش، بھ زندان مطمئنتر و امنتري در جزیرھاي در الخ لیون 

طبق گفتھ كلود ناو، منشي ملكھ، ماري . ، كھ در پنجاه كیلومتري شمال پایتخت بود، انتقال دادند)لیون
ماري از فرانسھ استمداد كرد، ولي آن دولت حاضر بھ مداخلھ . نابھنگام در این محل دو كودك توام زایید

ان بگوید كھ در صورت نشد، ولي الیزابت بھ فرستاده خود دستور داد كھ از ماري حمایت كند و بھ اعی
جان ناكس اعدام ماري را خواستار شد و پیشبیني كرد كھ . آسیب رساندن بھ ملكھ، بھ مجازات خواھند رسید

ژوئیھ،  ٢٠در . اگر جان او را ببخشند، خداوند اسكاتلند را گرفتار طاعون وحشتانگیزي خواھد كرد
اگر چھ ملكھ از پارلمنت تقاضاي دادرسي كرد،  .را در جاي امني نھادند)) ھاي جعبھ جواھر نامھ((اشراف 

 ٢۴در . ھا بھ اندازه كافي تكلیف او را معین كردھاند ولي نمایندگان نپذیرفتند و بھانھ آوردند كھ آن نامھ
  . ژوئیھ، ماري استعفانامھ خود را امضا كرد و ارل آو ماري بھ نیابت سلطنت پسرش تعیین شد

ولي بھ تدریج كمتر نسبت بھ وي سختگیري میكردند، . الخ لیون زندني بود ماري تقریبا یازده ماه در قلعھ
برادر جوان این شخص عاشق او شد و . و او میتوانست با خانواده ویلیام داگلس، كوتوال قلعھ، غذا بخورد

مھ  ٢اگر چھ وي را دستگیر كردند، ولي او در ). ١۵۶٨مارس  ٢۵(وسایل فرار او را فراھم آورد 
  . وباره بگریزدتوانست د

سپس در . آنگاه تحت حمایت داگلس جوان قدم بھ خشكي نھاد، و عدھاي از كاتولیكھا از وي استقبال كردند
سراسر شب بھ سوي فورث، كھ شاخھ كوچكي از دریا بود، راندند و پس از عبور از آن، بھ منزل خانواده 

ورده بودند او را دوباره بر تخت بنشانند، ظرف پنج روز، شش ھزار نفر، كھ سوگند خ. ھمیلتن پناه بردند
طرفین در . ولي ارل آو ماري پروتستانھاي اسكاتلند را دعوت كرد كھ اسلحھ برگیرند. در آنجا گرد آمدند

لنگساید، نزدیك گالسكو، بھ نبرد پرداختند، ارتش بیتجربھ ماري شكست خورد و او بار دیگر رو بھ گریز 
ھوار بھ سوي دیر داندرنان در سالوي، كھ شاخھ كوچكي از دریا بود، نھاد و سھ روز و سھ شب دیوان

داده بود جھت او پس فرستاد )) عزیزترین خواھرھا((وي در این ھنگام الماسي را كھ الیزابت بھ آن . تاخت
من این جواھر را كھ عالمت دوستي و مساعدت ملكھ است بھ او باز : ((و این پیغام را بھ آن ضمیمھ كرد

، ماري در قایق ماھیگیري روبازي از سالوي عبور كرد و سرنوشت خود را ١۵۶٨مھ ١۶در )). انممیگرد
  . بھ دست رقیب خویش سپرد

V- ١۵٨٧- ١۵۶٨: كفاره گناه   

ماري از شھر كارالیل پیغام دیگري جھت الیزابت فرستاد و از او تقاضاي مالقات كرد تا درباره رفتار 
الیزابت كھ روي ھم رفتھ مخالف طرفداري شورش علیھ یك فرمانرواي قانوني بود، . خود توضیحاتي بدھد

ار داشت كھ اگر بھ مایل بود از او دعوت كند، ولي شوراي سلطنتي وي را از این كار منع كرد و اظھ
ماري اجازه داده شود كھ بھ فرانسھ برود، دولت فرانسھ ممكن است بھ منظور اعاده تخت و تاج او قشوني 

بھ اسكاتلند بفرستد، كاتولیك باز گرداند و متحد خود كند، و آن را بھ صورت مزاحمي در پشت سر 
نگیزھاي براي شورش كاتولیكھا خواھد بود، و اگر ماري در انگلستان بماند، وجود او ا; انگلستان درآورد

و ھرگاه انگلستان اعیان اسكاتلند را ; آن ھم در كشوري كھ اكثر مردم آن قلبا بھ مذھب كاتولیك تمایل دارند
مجبور كند كھ ماري را دوباره بر تخت بنشانند، جان آنھا بھ خطر خواھد افتاد و انگلستان از طرفداري 

سسیل احتماال با ھلم ھمعقیده بود كھ بازداشت اجباري ماري بھ . وم خواھد شدمتفقین پروتستان خود محر
است، ولي احساس میكرد كھ مسئولیت عمده او حفاظت )) قوانین طبیعي، عمومي، و شھري((منزلھ نقض 

  . از انگلستان است

ھ شد كھ قبل از از آنجا كھ یكي از وظایف دیپلماسي پوشاندن واقعیت با اصول اخالقي است، بھ ماري گفت
موافقت با تقاضاي او جھت مالقات با الیزابت، باید در دادگاھي حضور یابد و خود را از اتھامات مختلف 

  . مبرا سازد
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ماري در پاسخ گفت كھ چون ملكھ است، بنابر این نمیتواند بھ وسیلھ ھیئتي غیر مذھبي، و آن ھم متعلق بھ 
ھمچنین . ست كھ بھ اسكاتلند باز گردد یا بھ فرانسھ برودیك كشور خارجي، محاكمھ شود، و اجازه خوا

تقاضا كرد كھ با مورتن و لثینگتن در حضور ملكھ مالقات كند تا مجرمیت آنھا را در قتل دارنلي بھ ثبوت 
بھ قلعھ بولتن ) كھ زیاد نزدیك مرز بود(شوراي سلطنتي انگلستان دستور داد كھ او را از كارالیل . رساند

ماري حاضر شد بي آنكھ نسبت بھ او سختگیري كنند زنداني ). ١۵۶٨ژوئیھ  ١٣(انتقال دھند  نزدیك یورك
من بھ ھیچ ; بدون چون و چرا خودتان را در اختیار من بگذارید((شود، و آن ھم بھ اتكاي قول الیزابت كھ 

ھ تخت و تاج خود شرافت شما محفوظ خواھد ماند، و شما ب; مطلبي كھ علیھ شما گفتھ شود گوش نخواھم داد
; ماري، كھ بدین ترتیب رام شده بود، موافقت كرد كھ نمایندگاني بھ ھیئت بازرسي بفرستد)). خواھید رسید

حتي براي ارضاي الیزابت چنین وانمود كرد كھ آیین انگلیكان را قبول دارد، ولي ضمنا بھ فیلیپ پادشاه 
از این تاریخ بھ بعد، . اتولیك برنخواھد داشتاسپانیا اطمینان داد كھ ھرگز دست از طرفداري مذھب ك

ماري و الیزابت از لحاظ ریاكاري و دو رویي با یكدیگر مسابقھ میدادند و از ھم پوزش میخواستند، یكي بھ 
  . عنوان ملكھاي كھ گرفتار خیانت شده بود، و دیگري بھ منزلھ ملكھاي كھ مقامش در خطر بود

از طرف ماري ھفت نفر، كھ مھمترین آنھا . تشكیل جلسھ داد ١۵۶٨اكتبر  ۴ھیئت دادرسي در یورك در 
جان لسلي، اسقف كاتولیك راس، و لر ھریز از نواحي باختري اسكاتلند بودند، در آنجا حضور یافتند، و 

الیزابت سھ پروتستان، یعني دیوك نورفك، ارل آو ساسكس، وسر رالف سدلر، را براي شركت در آن 
ھاي جعبھ  نامھ((آو ماري، مورتن، ولثینگتن در برابر آن ھیئت حاضر شدند و  ھمچنین ارل. دعوت كرد

را نھاني بھ اعضاي انگلیسي دادگاه نشان دادند و گفتند اگر ماري استوارت ارل آو ماري را بھ )) جواھر
ماري بود نورفك، كھ در فكر ازدواج با . عنوان نایب السلطنھ بشناسد و قبول كند كھ با دریافت نخواھند داد

و میخواست كھ پس از مرگ الیزابت بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند، آن پیشنھاد را نپذیرفت، و ساسكس 
  . در نامھاي بھ الیزابت نوشت كھ بعید است ماري بتواند از خود دفاع كند

ماري  در اینجا بود كھ ارل آو. در این ھنگام الیزابت دستور داد كھ محاكمھ در وستمینستر صورت گیرد
اگر چھ درباره صحت آن مدارك عقاید ; را در برابر شوراي سلطنتي نھاد)) ھاي جعبھ جواھر نامھ((

مختلفي موجود بود، الیزابت اعالم داشت تا زماني كھ انتساب آنھا بھ ماري تكذیب نشده است، از پذیرفتن 
ھا را بھ او نشان دھند،  نامھ ھایي از آن و چون ماري خواھش كرد كھ اصل یا نسخھ; او معذور خواھد بود

ھیئت بدون اخذ تصمیمي . اعضاي ھیئت دادرسي نپذیرفتند، و ماري اصل یا نسخھ آنھا را ھرگز ندید
ھاي مذكور  ارل آو ماري نخست بھ حضور الیزابت رسید و سپس با نامھ; )١۵۶٩ژانویھ  ١١(متفرق شد 

بدگمان بود بھ محل امنتري در تاتبري در كنار  بعد از آن، ماري را كھ خشمگین و. بھ اسكاتلند بازگشت
رود ترنت بردند، و چون دولتھاي خارجي بھ این عمل اعتراض كردند، الیزابت در پاسخ گفت كھ اگر 

دالیلي را كھ بھ ھیئت بازرسي نشان داده شده است ببینید، رفتار دولت انگلستان را با ماري خشن نخواھید 
، پادشاه آن كشور، توصیھ میكرد كھ بھ انگلستان حملھ كند، و قول میداد كھ سفیر اسپانیا بھ فیلیپ. یافت

اما فیلیپ نسبت بھ چنین كمكي بدگمان بود، و آلوا بھ . كاتولیكھاي شمال انگلستان نیز ھمراھي خواھند كرد
ا بھ او تذكر داد كھ در صورت حملھ بھ انگلستان یا ایجاد شورش در این كشور، الیزابت بیدرنگ ماري ر

  . قتل خواھد رساند

، ارل آو نورثامبرلند و ارل آو وستمرلند با قشوني مركب از ١۵۶٩نوامبر  ١۴در . اما شورش برپا شد
نفر بھ دارم رفتند، ھیئتي را كھ مامور اجراي مراسم تناول عشاي رباني طبق كلیساي انگلیكان بود  ۵٧٠٠

كاتولیك را تعمیر كردند، و در مراسم قداس شركت كتاب دعاي عمومي را سوزاندند، محراب . برانداختند
حتي در صدد برآمدند براي نجات دادن ماري بھ تاتبري حملھ برند، ولي الیزابت با انتقال ماري بھ . جستند

  ). ١۵۶٩نوامبر  ٢٣(كاونتري نقشھ آنھا را عقیم گذاشت 

الیزابت فرمان . ارل آو ساسكس با قشوني كھ بیشتر افراد آن كاتولیك بودند بسرعت آن شورش را فرونشاند
اجساد آنھا را برندارند تا در ((داد كھ ھمھ شورشیان و پیروان آنھا را در صورت اسارت بھ دار آویزند، و 

ات رسیدند و اموال آنھا بھ بدین ترتیب، در حدود ششصد نفر بھ مجاز)). ھمان محل قطعھ قطعھ شوند
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، لئونارد داكرز شورش ١۵٧٠در فوریھ . نوثامبرلند و وستمرلند بھ اسكاتلند گریختند. تصرف ملكھ درآمد
  . كاتولیكي دیگري را رھبري كرد، ولي او نیز شكست خورد و بھ آن سوي مرز گریخت

ماري را بي درنگ بھ قتل ، ناكس نامھاي بھ سسیل نوشت و بھ او توصیھ كرد كھ ١۵٧٠در ژانویھ 
ھایي كھ ظاھرا شكستھ شدھاند دوباره جوانھ  اگر ریشھ را قطع نكني، شاخھ: ((برساند، و چنین نوشت

وي در این ھنگام كتاب خود موسوم بھ تاریخ اصالح دیني در قلمرو اسكاتلند را بھ رشتھ )). خواھند زد
قصھاي غلط ولي واضح و حیاتي بھ شمار میرفت، تحریر درآورده بود كتابي كھ ادعاي بیطرفي نمیكرد، و 

سبكي غریب و جالب توجھ و پر از اصطالح داشت، و اثر واعظ تندزبان و صریحاللھجھاي در آن مشھود 
جان ناكس مردي تندخو ولي بزرگ بود، بیش از كالون خواستار بنیان نھادن دستگاه نیرومندي بود، . بود

یرانھ میجنگید، ارادھاي آھنین داشت، و تا آخرین اخگر نیروي باور از دشمنان خود قلبا تنفر داشت، دل
وي خستھ و فرسوده شده بود و بیكمك دیگران  ١۵٧٢در سال . نكردني اراده آھنین خود را صرف كرد

، ١۵٧٢نوامبر  ٩در . نمیتوانست راه برود، و ھر یكشنبھ بر روي سكوي وعظ كلیساي سینت جایلز میرفت
ولي پانزده روز بعد، در شصت و . عظ كرد، و ھمھ حاضران تاخانھاش ھمراه او رفتندبراي آخرین بار و

از كلمھ خداوند متاع ((ھفت سالگي، ھمان گونھ كھ فقیر و مستمند بھ دنیا آمده بود، درگذشت، در حالي كھ 
این عصر  اگر چھ: ((جان ناكس آیندگان را بھ داوري درباره خود دعوت كرده و گفتھ بود)). نساختھ بود

كمتر كسي بوده )). ناسپاس قدر نمیشناسد، اعصار آینده خدمتي را كھ بھ كشورم كردھام گواھي خواھند داد
عده كمي از معاصران وي مانند او بھ تعلیم و ; است كھ در عقاید قومي تا این اندازه رسوخ كرده باشد

: تلند را میان خود تقسیم كرده بودندماري و جان ناكس اسكا. تربیت و تعصب و خودمختاري پایبند بودند
ولي ماري نبرد را باخت، زیرا نتوانست ; ماري نماینده نھضت رنسانس، و ناكس مظھر اصالح دیني بود

  . مانند الیزابت رنسانس و اصالح دیني را با ھم تلفیق كند

در . بررسي میكرد ماري، مثل پلنگ بیقراري كھ در قفس محبوس شده باشد، ھمھ زوایا و امكانات فرار را
، روبر تودي رید ولفي، كھ از بانكداران فلورانس و مقیم لندن بود، ارتباطي میان ماري، ١۵١٧مارس 

سفیركبیر اسپانیا، اسقف راس، آلوا، فیلیپ، و پاپ پیوس پنجم برقرار، و چنین پیشنھاد كرد كھ آلوا با 
ركب از كاتولیكھا در ھمان زمان از اسكاتلند بھ لشكري اسپانیایي از ھلند بھ انگلستان حملھ برد، قوایي م

انگلستان بتازند، الیزابت از سلطنت خلع شود، و ماري بھ عنوان ملكھ انگلستان و اسكاتلند برتخت بنشیند و 
نورفك، پس از اطالع بر این قضیھ، كامال با آن موافقت نكرد و حتي آن را آشكار . با نورفك ازدواج كند

پاپ براي این منظور پولي در اختیار رید ولفي نھاد و . ن را بھ عنوان آزمایش پذیرفتاما ماري آ. نساخت
فیلیپ موافقت خود با آن نقشھ را مشروط بھ موافقت آلوا . قول داد كھ فیلیپ را بھ این كار راغب سازد

ان ماري در ھر حال نتیجھاي جز مصیبت عاید دوست. آلوا ھم آن نقشھ را موھوم و مسخره شناخت; دانست
ھاي ریدولفي و نورفك را در تصرف نوكران ماري و دیوك یافتند و نورفك، راس، و چند  نشد، زیرا نامھ

ھرچند الیزابت در ; نورفك بھ اتھام خیانت محاكمھ و تبرئھ شد. تن از اشراف كاتولیك را بھ زندان افكندند
انگلستان، و روحانیان مذھب انگلیكان امضاي حكم اعدام چنان مرد برجستھاي مردد بود، سسیل، پارلمنت 

الیزابت با تقاضاي آنان موافقت كرد و فرمان داد نورفك را گردن . خواھان اعدام نورفك و ماري بودند
ھنگامي كھ خبر كشتار سن بارتلمي بھ انگلستان رسید، دوباره عدھاي خواھان ). ١۵٧٢ژوئن  ٢(بزنند 

  . ین كار راضي نمیشداعدام ماري شدند، ولي الیزابت ھنوز بھ ا

تنھا با مالحظھ تقریبا نوزده سال زنداني بودن ماري است كھ میتوانیم نومیدي او و ظلم شدیدي را كھ وي 
دولت انگلستان محل زندان او را پیوستھ تغییر میداد تا مبادا . نسبت بھ خود احساس میكرد دریابیم

اما شرایط حبس او انساني بود، زیرا بھ . ھاي بچینندھاي تاز طرفدارانش در آن نواحي یا نگاھبانانش توطئھ
لیره مستمري ساالنھ خود را، كھ از طرف فرانسھ فرستاده میشد، دریافت  ١٢٠٠او اجازه داده بودند كھ 

دولت انگلستان نیز مبلغ نسبتا زیادي جھت غذا، معالجات پزشكي، نوكران، و پذیرایي بھ او میداد، و ; دارد
گذشتھ از این، . اشت كھ در مراسم قداس و سایر تشریفات آیین كاتولیك شركت كندحتي ماري اجازه د

اما . ماري ساعات طوالني حبس را با قالبدوزي و باغباني و بازي با سگھاي دستآموز خود سپري میكرد
 بھ ھمان اندازه كھ امید او بھ آزادي كمتر میشد، نسبت بھ سر و وضع خود كمتر توجھ میكرد و كمتر بھ
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ماري از درد مفاصل رنج میبرد، و گاھي ساق . گردش میپرداخت، و در نتیجھ سستتر و فربھتر میشد
، ھنگامي كھ بیش از سي و پنج سال ١۵٧٧تا سال . پاھایش چنان آماس میكرد كھ قادر بھ راه رفتن نبود

  . نداشت، موھایش سفید شده بودند، و بعد از آن ناچار كالھگیس بر سر میگذاشت

، ماري حاضر شد كھ در صورت رھایي از زندان از ھر گونھ ادعایي نسبت بھ تاج و ١۵٨٣وئن در ژ
تخت انگلستان چشم بپوشد، با توطئھگران مكاتبھ نكند، در ھر نقطھاي از انگلستان كھ الیزابت بخواھد 

ھ او را تحت ساكن شود، از آن محل بیش از پانزده كیلومتر فراتر نرود، و بھ اشراف مجاور اجازه دھد ك
  . اما بھ الیزابت توصیھ كردند كھ بھ او اعتماد نكند. نظر بگیرند

ھایي مایوسانھ موفق شد كھ پنھاني با سفراي كبار و  ھاي فرار را از سر گرفت و با حیلھ ماري ناچار نقشھ
ھا را در رختھاي  نامھ. دولتھاي فرانسھ و اسپانیا، طرفداران خود در اسكاتلند، و نمایندگان پاپ مكاتبھ كند

اما جاسوسان سسیل و . شستني، در میان كتابھا، ھیزمھا، كالھگیسھا، و كفشھا وارد و خارج میكردند
والسینگم حتي در میان دانشجویان و كشیشھا در . والسینگم از ھر توطئھاي بھ موقع خود پرده برمیداشتند

  . یرسانیدكالج یسوعي در رنس ھم نمایندھاي داشت كھ اخبار را بھ او م

سرگذشت شورانگیز ملكھ محبوس بسیاري از جوانان انگلستان را متاثر كرد، و غیرت جوانان كاتولیك را 
، فرانسیس ثراكمارتن، برادرزاده كاتولیك آخرین سفیر الیزابت در فرانسھ نقشھ ١۵٨٣در . بھ جوش آورد

رمال شد، و او را شكنجھ دادند تا ولي پس از مدت كوتاھي قصد او ب. دیگري جھت رھایي ماري ترتیب داد
)) من اسرار كسي را كھ بیش از ھمھ دوست میداشتم فاش كردم: ((بیچاره مینالید و میگفت. اعتراف كند

  . وي در سي سالگي زیر تبر جالد جان سپرد

سال دیگر، ویلیام پري، از جاسوسان سسیل، نماینده پاپ در پاریس را بر آن داشت كھ نامھاي براي 
ریوس سیزدھم بنویسد و تقاضاي آمرزش عمومي كند، زیرا سسیل نقشھ خطرناكي بھ منظور رھا گرگو

وزیر امور خارجھ . ساختن ماري استوارت و بازگرداندن انگلستان بھ كلیساي كاتولیك در سر میپروراند
قریبا  كھ پاپ تقاضاي پري را خوانده و از تصمیم او خشنود شده است و) ١۵٨۴ژانویھ  ٣٠(پاسخ داد 

پري این پاسخ را بھ نزد . آمرزش مورد نظر او را خواھد فرستاد و كوششھاي او را پاداش خواھد داد
جاسوس انگلیسي دیگري، بھ نام ادمند نویل، پري را متھم ساخت كھ او را بھ كشتن الیزابت . سسیل برد

آویختھ شد، و ضمن آنكھ  پري پس از دستگیر شدن بھ گناه خود اعتراف كرد و بھ دار. برانگیختھ است
  . ھنوز رمقي در تن داشت او را از چوبھ دار پایین آوردند و قطعھ قطعھ كردند

بھ  آرنجشواراي سلطنتي انگلستان، كھ بر اثر یك سلسھ توطئھ بھ خشم آمده و در نتیجھ قتل ویلیام آو 
تنظیم كرد و امضاكنندگان را متعھد ساخت كھ )) پیمان اتحاد((وحشت افتاده بود، عھدنامھاي موسوم بھ 

ھیچ شخصي را كھ بھ خاطر او بھ جان الیزابت سو قصد شده باشد بھ عنوان ملكھ نپذیرند، و ھر كسي را 
سلطنتي، بیشتر نمایندگان پارلمنت، و  اعضاي شوراي. كھ در چنین اقدامي دست داشتھ باشد بھ قتل رسانند

  . سال بعد، پارلمنت آن را بھ صورت قانون درآورد. اشخاص برجستھ انگلستان این پیمان را امضا كردند

، جان باالرد، كھ كشیشي كاتولیك بود، جوان ١۵٨۶در سال . ھاي دیگر نشد این اقدام مانع از توطئھ
او نیز كاتولیك بود، تحریص كرد تا توطئھاي جھت قتل الیزابت  ثروتمندي بھ نام انتوني ببینگتن را، كھ

. بچیند و وسایل حملھ بھ انگلستان را توسط اسپانیا، فرانسھ، و ھلند فراھم سازد و ماري را برتخت بنشاند
ببینگتن ماري را از این توطئھ آگاه ساخت و بھ او گفت كھ شش تن از اشراف كاتولیك با یكدیگر ھمداستان 

رھا كنند، و براي اجراي این ھدف نظر موافق او را )) خود را از دست غاصب تاج و تخت((ند كھ شدھا
نوشت، پیشنھادھاي ببینگتن را پذیرفت، ولي با قتل  ١۵٨۶ژوئیھ  ١٧ماري در نامھاي كھ در . خواستارند

. داش مناسبي بدھدالیزابت صریحا موافقت نكرد، اما قول داد كھ بھ كساني كھ در این امر موفق شوند پا
وي از آن جوابیھ نسخھاي تھیھ كرد ; قاصدي كھ منشي ماري جوابیھ را بھ او سپرد جاسوس والسینگم بود

اوت، ببینگتن و باالرد را  ١۴در . و نزد والسینگم فرستاد و خود نامھ را براي ببینگتن ارسال داشت
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آن دو نفر بھ . ك بھ زندان افكنده شدنددستگیر كردند، و ظرف مدت كوتاھي سیصد تن از مشاھیر كاتولی
سیزده تن از . گناه خود اعتراف كردند، و منشي ماري مجبور شد كھ صحت نامھ او را تصدیق كند

بھ شكرانھ حفظ جان الیزابت، در سرتاسر لندن زنگھا بھ صدا درآمدند و كودكان . توطئھكنندگان اعدام شدند
  . راسر انگلستان پروتستان خواھان اعدام ماري شدبھ خواندن سرودھاي روحاني پرداختند و س

اكتبر او را بھ  ۶در . سپس در اطاقھاي ماري بھ جستجو پرداختند و ھمھ مدارك و اسناد او را ضبط كردند
ماري . قلعھ فاذرینگي انتقال دادند، و در آنجا ھیئتي مركب از چھل و سھ تن از اشراف محاكمھاش كردند

رد و شركت خود را در توطئھ اگر چھ اجازه نیافت كھ وكیلي انتخاب كند، با اراده راسخ از خود دفاع ك
  . ببینگتن اقرار نمود

آنگاه اظھار داشت كھ چون مدت نوزده سال ظالمانھ و بھ طور . ولي تصویب قتل الیزابت را انكار كرد
غیرقانوني زنداني بوده است، بنابر این حق داشتھ است كھ بھ ھر وسیلھ خود را آزاد كند، اما 

بھ مرگ محكوم كردند، و پارلمنت از الیزابت خواست كھ حكم اعدام او  محاكمھكنندگان او را بھ اتفاق آرا
ھانري سوم، پادشاه فرانسھ، مودبانھ تقاضا كرد كھ جان ماري بخشیده شود، ولي الیزابت . را صادر كند

عقیده داشت كھ چنین خواھشي، از طرف دولتي كھ ھزاران تن از پروتستانھا را بدون محاكمھ قتل عام 
بسیاري از مردم اسكاتلند در این ھنگام بھ دفاع از ماري برخاستند، ولي پسرش . پذیرفتھ نیست كرده است،

با بیمیلي شفاعت كرد، زیرا چنین میپنداشت كھ ماري در وصیتنامھ خود او را بھ سبب پیوستن وي بھ آیین 
جیمز ششم با آنكھ از  نماینده او در لندن بھ والسینگم چنین گفت كھ. پروتستان فرزند خود ندانستھ است

اعدام احتمالي مادر خود نگران است، حاضر بھ آشتي است، بھ شرط آنكھ پارلمنت انگلستان مقام او را بھ 
این اسكاتلندي . جانشیني الیزابت تایید كند و این ملكھ مستمریي را كھ براي او میفرستاده است افزایش دھد

میان ماري . ھا مسخرھاش كردند مردم ادنبورگ در كوچھ زیرك بھ اندازھاي حریصانھ وقتگذراني كرد كھ
  . و مرگ مانعي جز تردید الیزابت نمانده بود

الیزابت، كھ بھ ستوه آمده بود، قبل از اینكھ تصمیمي بگیرد، سھ ماه در تردید گذراند و بعد ھم تصمیمي 
عي تاج و تخت بود بھ وي اگر چھ بخشنده و رئوف بود، ھر روز از بیم طرفداران زني كھ مد. نگرفت

گذشتھ از این، خطر حملھ فرانسھ، اسپانیا و اسكاتلند را بھ . خود میلرزید و از این وضع خستھ شده بود
انگلستان بھ عنوان اعتراض علیھ اعدام احتمالي ماري نیز درنظر میگرفت، و نیز امكان این عمل را 

اري برتخت انگلستان خواھد نشست و بررسي میكرد كھ در صورت مرگ طبیعي یا غیرطبیعي خود، م
سسیل بھ او اصرار میكرد كھ حكم اعدام ماري را . مذھب كاتولیك دوباره در آن كشور رواج خواھد یافت

اما الیزابت، براي اجتناب از تصمیم، . امضا كند، و خود مسئولیت كامل نتایج آن را نیز بھ عھده میگرفت
، با استناد بھ موافقت ملكھ یا شوراي سلطنتي با این عمل میتواند چنین میفھماند كھ پولت، زندانبان ماري

  . ولي پولت حاضر نشد كھ بدون دستور كتبي الیزابت رفتار كند; حكم اعدام ماري را صادر كند

منشي او ویلیام دیویسن آن را بھ شورا نشان داد و شورا نیز، پیش ; سرانجام، ملكھ حكم اعدام را امضا كرد
  . زابت عقیده خود را تغییر بدھد، آن را براي پولت فرستاداز آنكھ الی

ماري، كھ در طي این تعلل طوالني اندكي امیدوار شده بود، در آغاز این خبر را باور نداشت، ولي بعد آن 
بھ مستخدمان بیچاره : ((سپس نامھ رقتانگیزي بدین مضمون براي الیزابت نگاشت. را با شجاعت تلقي كرد

ھاي فرانسھ بھ خاك  اجازه دھید كھ جسدم را حمل كنند و آن را در زمین مقدسي با سایر ملكھو پریشان من 
میگویند كھ ماري صبح پیش از اعدام خود قطعھ شعر زیر را، كھ داراي لطف و شور )). بسپارند

  :سرودھاي مذھبي قرون وسطایي است، بھ زبان التیني سرود

  . ممن بھ تو امیدوار بودھا! اي خداي بزرگ

  . اكنون مرا از بند رھائي بخش! اي مسیح عزیز
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  . در این زنجیرھاي دردناك و این رنج غمانگیز، ترا میجویم

  . آرزومند و گریان در برابر تو زانو میزنم

  . ترا ستایش میكنم و البھكنان از تو میخواھم كھ مرا آزاد كني

د كشیش كاتولیك خود اعتراف كند، ولي ماري تقاضا كرد كھ بھ او اجازه دھند كھ گناھان خود را نز
ھاي انگلستان را بھ نزد او  زندانبانش در عوض یكي از روساي نمازخانھ. درخواست او را نپذیرفتند

سپس ماري، براي مقابلھ با مرگ، جامھ فاخر پوشید، كالھگیس . فرستادند، لیكن ماري او را از خود راند
روبند سفیدي پوشانید، صلیبي طالیي بھ گردن آویخت، و خود را بدقت منظم كرد، صورت خود را با 

. ھاي او اجازه ندادھاند كھ ناظر اعدام او باشند آنگاه پرسید كھ چرا بھ ندیمھ. صلیبي از عاج بھ دست گرفت
ولي ماري قول داد كھ آنان چنین كاري نكنند، و بعد . در پاسخ گفتند كھ ممكن است وضع را بھم بزنند

در حدود سیصد تن از اعیان انگلستان در تاالر . دو ندیمھ و چھار مستخدم با خود ببرداجازه یافت كھ 
دو ). ١۵٨٧فوریھ  ٨(بزرگ قلعھ فاذرینگي، كھ قرار بود اعدام در آنجا صورت گیرد، حضور یافتند 

ھاي  یمھھنگامي كھ ند. جالدي كھ نقاب بر چھره داشتند از او تقاضاي عفو كردند، و او نیز آنھا را بخشید
)). من از طرف شما قول دادھام: ((او شروع بھ گریستن كردند، ماري آنھا را از این كار بازداشت و گفت

كالھگیس از سر بریده او بھ كناري رفت و . ... سپس زانو زد و دعا كرد، و سر خود را روي كنده نھاد
  . ماري در این وقت چھل و چھار سالھ بود. موھاي سفیدش پیدا شد

باید ماري را، كھ دلیرانھ كوشید تا ملكھاي عادل باشد و . كلمھاي است كھ درباره ھمھ بھ كار میرود عفو
باور نمیتوان كرد كھ ماري، كھ مدتي از شوھر خود . ضمنا عمر خود را بھ خوشي بگذراند، عفو كنیم

ن جواني را كھ ھمھ چیز باید ز. پرستاري كرد و تندرستي را بھ او بازگردانید، بھ قتل او رضا داده باشد
خود را فداي عشقي احمقانھ كرد عفو كنیم و بھ زن پریشاني كھ بھ انگلستان پناه برد و در عوض نوزده 

از این لحاظ میتوانیم علت تالش شدید او را بھ منظور كسب آزادي . سال در زندان ماند رحمت آوریم
  . بفھمیم

وران او بودند كھ محبوس شدن ماري را براي امنیت انگلستان اما باید الیزابت را نیز عفو كنیم، زیرا مشا
ھایي كھ جھت آزاد كردن و بر تخت نشاندن  الزم میدانستند و زندگي و سیاست ملكھ خود را، براثر توطئھ

رقیب او صورت میگرفت، پیوستھ در خطر میدیدند، و آن اسارت دردناك را بھ سبب آنكھ ملكھ حاضر بھ 
یكي شریف و تابع : ماري و الیزابت ھر دو شریف بودند. اري نمیشد، طوالني میكردندامضاي حكم اعدام م

احساسات، دیگري شریف و در تردیدي عقالیي، ھر دو در كلیساي وستمینستر در كنار ھم قرار دارند، و 
  . در مرگ و آرامش با یكدیگر آشتي كردھاند

  فصل ششم 

  

  جیمز ششم و اول 

١۵۶١- ٧۶٢۵   

I  -١۶٠٣- ١۵۶٧: جیمز ششم، پادشاه اسكاتلند  
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جیمز ششم در سیزده سالگي، در ایامي كھ مادرش در الخ لیون زنداني بود، بھ عنوان پادشاه اسكاتلند 
زماني كھ دارنلي، پدر فرضي او، كشتھ شد، وي ھشت ماھھ بود، و ). ١۵۶٧ژوئیھ  ٢٩(شناختھ شد 

ماري در نظر او نامي بیش نبود، و ; ، ده ماه بیشتر نداشتھنگامي كھ مادر خود را براي آخرین بار دید
جیمز . تصوري كھ وي از مادر خود داشت، در نتیجھ اھانت و واقعھاي دیرین و غمانگیز، تیره و تار بود

توسط اشراف خودپرست و آموزگاراني كھ دشمن مادرش بودند تربیت یافت و زبان و ادبیات التیني و 
افي، الھیات را بھ حد افراط و اخالق را بسیار كم آموخت، و از عالمترین میگساران یوناني را بھ اندازه ك

ارل آو مار، لنكس، مار، و مورتن بترتیب نیابت سلطنت او را بھ عھده داشتند، ولي ھمھ آنھا، بھ ! اروپا شد
خود سازند با اشراف رقیب بھ منظور آنكھ شاه را سپر قدرت . استثناي یكي، بھ مرگ غیرطبیعي درگذشتند

، بعضي از اعیان پروتستان با كمك كلیساي اسكاتلند او را ١۵٨٢در سال . یكدیگر بھ زد و خورد پرداختند
در قلعھ روثون زنداني كردند، زیرا میترسیدند تحت تاثیر ازمي استوارت، كھ از خویشان او و داراي 

  . مذھب كاتولیك بود، قرار گیرد

داد كھ از آیین پروتستان دفاع كند، با انگلستان، كھ كشوري پروتستان  وي پس از رھایي از زندان قول
) ١۵٨٣. (بود، عھدنامھاي بست، و در ھفده سالگي بھ عنوان پادشاه واقعي زمام امور را بھ دست گرفت

اخالقش خشن، رفتارش زشت، صدایش بلند و حرفھایش مخلوطي . جیمز در میان پادشاھان نظیر نداشت
در اسكاتلند كسي : ((شخصي كھ او را زیاد دوست نمیداشت گفتھ است. فضل فروشي بود از بینزاكتي و

اما ھمان شخص )). یافت نمیشود كھ در دانستن زبانھا و علوم مختلف و كشورداري بتواند با او برابري كند
 شاید این خصوصیت اخالقي كھ ناجي او از دریاي; ))جیمز بینھایت خودخواه است((گفتھ است كھ 

گرفتاریھا بود او را، كھ آغاز سلطنتش را بھ خاطر نداشت، بھ این فكر میانداخت كھ ھمیشھ پادشاه خواھد 
كسي كھ توانستھ باشد تاج و تخت خود را در اسكاتلند حفظ كند و تا فرارسیدن مرگ طبیعي تاج . بود

در مورد زن . ه نبوده استانگلستان را نیز كھ بزرگتر بود بر سر بگذارد، حتما از ھوش و فراست بیبھر
با آن، شاھزاده خانم كاتولیك دانماركي، ازدواج كرد، اما روي ھم رفتھ بھ زنان عالقھاي نداشت، ; بیوفا بود

  . و بھ اندازھاي در مصاحبت مقربان درگاه گذرانید كھ شایعاتي در این باره بوجود آمد

خانواده گیز در فرانسھ، . یلھ راھي بیابدجیمز مجبور بود كھ در میان متعصبان خشمناك عصر خودبا ح
فیلیپ در اسپانیا، پاپ در رم، ھمگي از وي میخواستند كھ اسكاتلند را دوباره بھ آغوش كلیساي كاتولیك 

جیمز پلي را پشت . بازگرداند، ولي كلیساي اسكاتلند مواظب بود كھ مبادا وي از آیین كالون منحرف شود
لتھاي كاتولیك بھ ادب مكاتبھ میكرد و مایل بود كھ از سختگیریھاي خود سر خود خراب نكرد، زیرا با دو

  . نسبت بھ كاتولیكھا بكاھد

ھمچنین نھاني یكي از یسوعیان را، كھ زنداني شده بود، رھا ساخت و فرار دیگري را بھ چشم اغماض 
  . نگریست

ند قرار گرفت، و طرفدار اشاعھ ھاي كاتولیكھا بھ خشم آمد، تحت نفوذ پروتستانھاي پیروزم ولي از توطئھ
  . آیین كالون در اسكاتلند شد

بیشتر كشیشھاي آن از روحانیان اسكاتلندي  ١۵٨٣تا سال . اما ساختن با كلیساي اسكاتلند كار آساني نبود
در ; بودند، اگر چھ این عده مواجب و سواد كافي نداشتند، از حیث پارسایي و شجاعت تقریبا بینظیر بودند

; و دفاع از كشاورزان علیھ خاوندان میكوشیدند; لیساھاي ویران شده، تشكیل مدارس، توزیع صدقھتعمیر ك
كشیشھاي جدید، در جلسات كلیسا، . ھایي طوالني میكردند كھ جاي جزوه و نشریھ را میگرفت و موعظھ

بھ دست  شوراھاي كلیسایي ایالتي، و مجمع عمومي ھمان امتیازاتي را كھ كشیشھاي كاتولیك داشتند
آوردند، و چون مدعي بودند كھ از طرف خداوند الھام میگیرند، معتقد بھ عصمت كلیسا بودند، و میپنداشتند 

كھ در ایمان و اخالق مرتكب خطایي نمیشوند، و بدین ترتیب بھ مراتب بیش از كشیشھاي اھمالكار سابق 
ھر كس را كھ از شركت در  در تعقیب ھمین منظور،. در امور خصوصي و عمومي سختگیري میكردند

كلیسا اجتناب میورزید مجبور بھ پرداخت جریمھ میكردند، و اگر گناھي كشف میشد، مجرم را بھ توبھ 
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گذشتھ از این، چون از وفور ارتكاب فسق و فجور . كردن در برابر مردم وامیداشتند یا او را تنبیھ میكردند
موظف كردند كھ از انحرافات جنسي بسختي جلوگیري كنند و زنا بھ وحشت افتاده بودند، بزرگان كلیسا را 

ھمچنین، بھ علت آنكھ از ھرزگي . و گزارش آن را بھ جلسات كلیسا و شوراھاي كلیسایي در ایاالت بدھند
ھاي اسكاتلند را  ھاي انگلیسي سخت نگران شده بودند، در صدد برآمدند كھ درھاي تماشاخانھ نمایشنامھ

مانند پیشینیان خود، . كار توفیق نیافتند، مردم را از رفتن بھ تماشاخانھ منع كردند ببندند، و چون در این
رقص را جنایتي عظیم شمردند و جادوگران را بشدت تعقیب كردند و براي خرید ھیزمي كھ ساحران را با 

اسم قداس برپا آنان پارلمنت را نیز بر آن داشتند كھ ھر كشیشي را كھ سھ بار مر. آن میسوزاندند راي دادند
  . دارد بھ مرگ محكوم كند، ولي این قانون اجرا نشد

ھنگامي كھ كلیساي اسكاتلند از كشتار،سن بارتلمي در، فرانسھ آگاھي یافت، خواھان قتل عام كاتولیكھاي 
  . ولي دولت با آن ھمكاري نكرد. اسكاتلند شد

ت كلیسا، كلیساي اسكاتلند یكي از گذشتھ از ادعاي كشیشان در مورد الھام گرفتن از خداوند و عصم
كشیش بخش توسط رھبران كلیسا انتخاب میشد، ولي انتخاب آنھا . آزادھترین موسسات عصر خود بود

وابستھ بھ تصویب مردم بود، و عوام نیز در جلسات و در شوراھاي كلیسایي ایاالت و مجمع عمومي 
  . شركت میجستند

جیمز چون مدعي بود و شاید ھم عقیده . منت اشرافي و پادشاه شداین اقدامات آزادمنشانھ باعث خشم پارل
بعضي از كشیشان پرحرارت چنان بر روحیھ مردم : ((داشت از طرف خداوند سلطنت میكند، چنین میگفت

این . مستولي شدھاند كھ طعم حكومت كردن را شیرین یافتھاند و بھ فكر ایجاد حكومتي آزادمنش افتادھاند
ي خود بھ من بد گفتھاند، ولي نھ از آن لحاظ كھ عیبي داشتھام، بلكھ بھ آن سبب كھ ھا عده در موعظھ

كشمكشي كھ در قرون وسطي میان كلیسا و دولت )). سلطنت میكنم، و این در نظر آنھابزرگترین گناه است
  . وجود داشت تجدید شد

سقفھا، كھ میراث كلیساي ا. در این ھنگام، كشمكش مذكور بھ صورت حملھ كشیشھا علیھ اسقفھا درآمد
كاتولیك بودند، سابقا از طرف كشیشھا انتخاب میشدند، ولي در حقیقت نایبالسلطنھ یا پادشاه آنھا را تعیین 

كشیشھا، كھ مجوزي در كتاب . میكرد، و آنان نیز قسمت عمدھاي از عواید كلیسایي را بھ دولت میدادند
تند كھ آن را بھ بھانھ عدم تناسب با تشكیالت كلیساي جدید مقدس براي حكومت اسقفھا نمیدیدند، تصمیم گرف

  . ملغا سازند

اندرو ملویل، رھبر آنھا، كھ اسكاتلندي پرشوري بود، با طبیعتي كھ داشت میتوانست جانشین جان ناكس 
وي پس از پایان تحصیالت خود در دانشگاه سنت اندروز، وارد دانشگاه پاریس شد و اصول . بشود

، بیدرنگ، در بیست و نھ )١۵٧۴(در بازگشت بھ اسكاتلند . ون را از بز در ژنو فرا گرفتتعلیمات كال
. سالگي بھ عنوان رئیس دانشگاه گالسگو انتخاب شد، و در این مقام برنامھ و انضباط دانشگاه را تغییر داد

كشیشان بیفایده ، كھ حكومت اسقفھا را با مالحظھ تساوي ))كتاب دوم نظامات((، در تالیف ١۵٧٨در سال 
ملویل خواھان جدایي كامل كلیسا و دولت بود، و این عقیده در تفكیك آن دو در . میدانست، شركت كرد

ولي بھ كشیشان حق میداد كھ بھ امناي صلح طرز اعمال قدرت را ; كشورھاي متحد امریكا موثر بود
ھشتم یا الیزابت بھ استبداد حكومت ولي جیمز، كھ مایل بود مانند ھنري . بیاموزند)) طبق كلمھ خداوند((

  . كند، وجود اسقفھا را در كلیسا الزم میدانست و آنھا را بھ عنوان واسطھ كلیسا و دولت بھ شمار میآورد

دانست و بھ ھمھ اسقفھا )) اختراع حماقتآمیز بشر((، مجمع عمومي كلیسا منصب اسقفھا را ١۵٨٠در سال 
رند و از مجمع بخواھند كھ آنھا را بھ عنوان كشیشھاي ساده بھ دستور داد كھ دست از وظایف خود بردا

را رد كرد و )) كتاب دوم نظامات((دولت . عضویت بپذیرد و، در صورت استنكاف، بھ تكفیر تن در دھند
، لنكس، كھ ١۵٨١در . اظھار داشت كھ ھیچ تكفیري معتبر نخواھد بود، مگر آنكھ بھ تصویب دولت برسد

كشیشان این . سلطنھ بود، رابرت مانتگامري را بھ عنوان اسقف اعظم گالسگو تعیین كرددر آن زمان نایبال
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شھر از انتخاب او سرباز زدند، ولي چون این شخص شروع بھ اجراي مراسم مذھبي كرد، مجمع عمومي 
بھ  ملویل، كھ متھم. مانتگامري تسلیم شد و از كار كناره گرفت; )١۵٨٢(بھ رھبري ملویل اورا تكفیر كرد

تمرد شده بود، چون قبول نكرد در یك دادگاه غیرمذھبي محاكمھ شود، بھ جرم اھانت بھ دادگاه محكوم شد و 
در این ھنگام جیمز پارلمنت را بر آن داشت كھ عدم اطاعت از ). ١۵٨۴(ناچار بھ انگلستان گریخت 

، و تشكیل ھر گونھ انجمني را قوانین غیرمذھبي، مداخلھ كشیشان در امور دولتي، مقاومت در برابر اسقفھا
بسیاري از كشیشھا، بھ جاي آنكھ از این قوانین اطاعت كنند، بھ . كھ بدون اجازه پادشاه باشد خیانتآمیز بداند

جیمز، كھ لذت سلطنت را چشیده بود، حكومتي وحشتانگیز بھ وجود آورد . دنبال ملویل جالي وطن كردند
ادران تبعیدي مجازات كرد و دو تن از آنان را بھ جرم مكاتبھ با و كشیشان را بھ جرم دعا كردن براي بر

  . فراریان، و دو نفر دیگر را بھ اتھام توطئھ، بھ قتل رساند

روحانیان و مردم، با سرسختي و صالبتي كھ از خصایص اسكاتلندیھا بود، در برابر این اقدامات بھ 
ر آنھا، بیآنكھ نام خود را افشا كنند، از پادشاه بد گفتھ ھایي انتشار دادند كھ د عدھاي جزوه. مقاومت پرداختند

حتي بعضي از . ھایي ساختند كھ در آنھا از ظلم و ستم حكومت او سخن بھ میان آورده بودند بودند، و ترانھ
اسقفھاي او بتدریج مبالغ كمتري . زنان، در انتقادھایي كھ علیھ او كردند، وي را، سزاوار آتش جھنم دانستند

در نتیجھ، جیمز از ; ایدات كلیسایي بدست میآوردند و طبعا وجوه كمتري بھ خزانھ دولت میریختنداز ع
، با ١۵٩٢پول، كھ عامل اجراي اراده او بود، محروم ماند و ھر سال ضعیفتر شد، تا آنكھ پارلمنت در سال 

بھ انضباط را بھ آن باز  موافقت اكراھآمیز او، بھ كلیسا آزادي داد، ھمھ اختیارات قضایي و امور مربوط
  . گردانید، و نفوذ اسقفان را برانداخت

  . تبعیدشدگان، پس از این واقعھ، بازگشتند

نامید و در )) رعیت احمق خداوند((ملویل، كھ بیش از پیش گستاخ شده بود، جیمز را در حضور خودش 
ھفتم پانصد سال قبل با  حكومت دیني انجیل را بھ رخ او كشید ھمان رفتاري كھ پاپ گرگوریوس ١۵٩۶

در اسكاتلند دو پادشاه و دو كشور : ((ملویل در آن ھنگام بھ جیمز اظھار داشت. امپراطور آلمان كرده بود
عیسي مسیح، كھ كشور او كلیساست، و رعیت او جیمز ششم است كھ نھ پادشاه و نھ رئیس و : وجود دارد

دیوید بلك، از كشیشان سنت اندروز، بھ حاضران ). )نھ یكي از اشراف، بلكھ عضو كلیسا بھ شمار میرود
سفیر كبیر . چنین گفتھ بود كھ ھمھ پادشاھان اوالد شیطانند، الیزابت كافر است، و جیمز خود شیطان

انگلستان بھ این گفتھ اعتراض كرد، و شوراي سلطنتي بلك را بھ محاكمھ دعوت كرد، ولي او از حضور 
رسیدگي بھ گناھي كھ روي سكوي وعظ كرده باشند در صالحیت در دادگاه خودداري نمود و گفت 

ھنگامي كھ جیمز دستور داد كھ او را . كلیساست، و گذشتھ از این، وي از طرف خداوند الھام گرفتھ است
ولي جیمز حاضر بھ آشتي نشد و برعكس اظھار . غیابا محاكمھ كنند، ھیئتي از كشیشان بھ دربار آمدند

كشیشان مردم را بھ . اي كلیسایي، مانند قوانین پارلمنت، باید بھ تصویب او برسدداشت كھ اقدامات شور
آنان از ریختھ شدن خون ((روزه گرفتن واداشتند و بھ طرزي تھدیدآمیز گفتند كھ ھرچھ روي دھد، 

  )). اعلیضرت مبرا ھستند

، وي بھ قصر )١۵٩۶دسامبر  ١٧(ھنگامي كھ جمعي فتنھجو در اطراف محل اقامت جیمز گرد آمدند 
سپس بھ وسیلھ منادي اعالم كرد كھ . ھولیرود گریخت و روز بعد با ھمھ درباریان از ادنبورگ دور شد

ادنبورگ شایستگي پایتخت بودن را ندارد، و جز براي مجازات كردن شورشیان بھ این شھر باز نخواھد 
ر ادنبورگ نیست باید از آنجا او دستور داد كھ ھمھ روحانیان و اشخاصي كھ محل اقامت آنھا د; گشت

شورشیان، كھ كسي را نیافتند تا بكشند، ناچار متفرق شدند، بازرگانان از توقف داد و ستدي . بیرون بروند
كھ با دربار داشتند اظھار تاسف كردند و مردم از خود میپرسیدند كھ آیا این اختالف بھ خرابي اوضاع 

مجمع . با حالتي خشمگین بازگشت ١۵٩٧در اول ژانویھ اقتصادي میارزد یا نھ، در ھر حال، جیمز 
عمومي، كھ در پرت تشكیل جلسھ داده بود، اعالم داشت كھ كلیسا مطیع و منقاد است، و موافقت كرد كھ 

ھیچ كشیشي در شھرھاي معتبر بدون رضاي شاه و مردم منصوب نشود، و واعظان حق نداشتھ باشند كھ 
بھ كشیشھا اجازه داده شد كھ بھ پایتخت بازگردند . ي سلطنتي مطالبي بگوینددرباره قوانین پارلمنت یا شورا
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صلح مالالنگیزي درپي اختالف دیرین دولت و كلیسا . ، ولي حكومت اسقفھا دوباره برقرار گشت)١۵٩٧(
  . آغاز شد

جورج یكي خود پادشاه و دیگري : در ادبیات اسكاتلند، در این عصر، دو شخصیت ممتاز بھ چشم میخورند
 ١۵٠۶وي در سترلینگ شر در سال . بیوكنن، مشھورترین معلم او، كھ داراي زندگي شگفتانگیزي بود

بر اثر تعلیمات ; در فرانسھ و اسكاتلند وارد ارتش شد; در پاریس بھ تحصیل پرداخت; دیده بھ جھان گشود
قبازي بھ پاریس و براي درس خواندن و عش; جان میجر، شوق تحصیل و سیاست در نھادش پدید آمد

. در مراجعت بھ اسكاتلند، چون بدعتگذار ھجوگویي شده بود، بھ دست كاردینال بیتن زنداني شد. بازگشت
اما از زندان گریخت، بھ بوردو رفت، در آنجا بھ تعلیم التیني پرداخت، بھ این زبان نسبتا خوب شعر گفت 

روي صحنھ مشغول نمایش دادن یكي از  و درام ساخت، و مونتني را، كھ یكي از شاگردانش بود، در
در كویمبرا ریاست مدرسھاي را بھ عھده گرفت، ولي دستگاه تفتیش افكار اسپانیا او را . نمایشھاي خود دید

بیوكنن پس از چندي بھ اسكاتلند و فرانسھ رفت، دوباره . بھ سبب تحقیر كردن فرایارھا بھ زندان افكند
، و )١۵۶٧(، بھ عنوان رئیس مجمع عمومي انتخاب گشت )١۵۶٢(بازگشت، معلم ماري استوارت شد 

  را )) ھاي جعبھ جواھر نامھ((صحت 
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از ماري در كتاب تفتیش ملكھ ماري سخت انتقاد كرد و، . اما بھ جعل بعضي از آنھا متھم شد. تصدیق كرد
وي در كتاب . جان بھ جان آفرین تسلیم كرد ١۵٨٢علیرغم اعتراضات او، معلم فرزندش شد، و در سال 

در . بپیراید)) اسكاتلنديقیود انگلیسي و غرور ((تاریخ كشور اسكاتلند كوشید كھ تاریخ مملكت خود را از 
رسالھ خود موسوم بھ سلطنت حقیقي با اسكاتلندیھاست بھ شاگرد خود، كھ بعدا بھ استبداد سلطنت كرد، این 

ھمچنین گفت كھ روابط ھر . اصل قرون وسطایي را كھ مردم بعد از خداوند تنھا منبع قدرتند گوشزد كرد
م و دولت، یعني براساس وظایف و محدودیتھاي جامعھاي براساس قرارداد اجتماعي ضمني میان مرد

پادشاه تابع قوانیني است كھ بھ ; متقابل، استوار است، و اراده اكثریت ممكن است بر ھمگي حاكم باشد
تصویب نمایندگان مردم رسیده است، و ملت حق دارد در برابر ھر ظالمي مقاومت كند یا او را از سلطنت 

این ھمان افسانھ قرارداد اجتماعي است كھ یك قرن پیش از ھابز و دو قرن . براندازد و یا بھ قتل برساند
پارلمنت اسكاتلند آن كتاب را تقبیح كرد و دانشگاه آكسفرد آن را در آتش . پیش از روسو عنوان شده است

كاتلند سمیوئل جانسن عقیده داشت كھ بیوكنن تنھا نابغھاي است كھ اس... افكند، ولي تاثیر آن بسیار شدید بود
در صورتي كھ كارالیل، ; بھ عقیده ھیوم، نپر بزرگترین نویسنده اسكاتلند بود. در دامن خود پرورده است

و جیمز ششم ; بود، ناكس را از ھمھ آنھا بزرگتر میدانست)) حیات یافتھاي((كھ خود بھ منزلھ جان ناكس 
. در این باره عقایدي مخصوص بھ خود داشت

وي بھ . ھ از پوشیدن زیورھاي سلطنتي بھ خود میبالید، از داشتن كتاب فخر میكردجیمز بھ ھمان اندازه ك
كتابي در قطعي بزرگ تحت عنوان اقدامات جیمز، پادشاه عظیمالشان و مقتدر، كھ بھ عیسي  ١۶١۶سال 

بھ ھمچنین مزامیر داوود را . او شعر میگفت و شاعران را نصیحت میكرد. مسیح تقدیم شده بود، انتشار داد
انگلیسي برگرداند و شرحي بر كتاب مكاشفھ یوحناي رسول و رسالھاي درباره شیاطین و در سال 

دو رسالھ در قطع نیم وزیري در دفاع از سلطنت استبدادي نگاشت، یكي بھ نام ھدیھ  ١۵٩٨معجزات در 
د شده بود كھ شاھانھ مشتمل بر نصایحي بھ فرزندش ھنري درباره فن و وظایف سلطنت بود، و در آن تاكی

در رسالھ دیگر، كھ قانون حقیقي سلطنتھاي مختار نام داشت، . اداره امور كلیسا از وظایف مھم پادشاه است
با فصاحتي قابل مالحظھ از استبداد تعریف كرد و چنین نوشت كھ پادشاھان توسط خداوند انتخاب میشوند، 

و تدھین شاھان از طرف خداوند بھ منزلھ ھر  و انتصاب; زیرا ھمھ وقایع مھم بھ اراده او صورت میگیرد
بنابر این، پادشاھان حق دارند كھ مستبد باشند، و مقاومت در برابر . یك از شعایر مقدس توصیفناپذیر است

آنچھ در نظر الیزابت بھ مثابھ . آنھا جنون و جنایت است جنایتي كھ بیش از ھر ستمي زیان میرساند
پسرش چارلز . مز، كھ فرزند ملكھاي بود، بھ صورت اصل پرشوري درآمدافسانھاي مفید بود، در نظر جی

 . این اصل را از پدر بھ ارث برد و كفاره آن را پرداخت

پس از آنكھ جیمز خود را طرفدار . را پیشبیني كند ١۶۴٩نمیتوانست سال  ١۵٩٨ولي دولت انگلستان در 
ان او را بھ مناسبت آنكھ پسر ماري بود، بھ مذھب پروتستان اعالم كرد، رھبران شوراي سلطنتي انگلست

، جیمز )١۶٠٣آوریل  ۵(چھار روز پس از مرگ الیزابت . عنوان وارث تاج و تخت آن كشور شناختند
مسافت ادنبورگ تا لندن را در میان جشن و سرور عمومي طي كرد، و ضمن راه، از طرف اعیان 

بھ لندن رسید كھ بھ مناسبت ورود وي آن را آذین مھ  ۶انگلستان مورد پذیرایي قرار گرفت، و در روز 
دو ملت، پس از ھزار گونھ اختالف، . مردم در برابر او زانو زدند و اشراف دستش را بوسیدند. بستھ بودند

) بھ یكدیگر ملحق گشتند ١٧٠٧ولي دو پارلمنت در سال (سرانجام تحت فرمان پادشاه واحدي متحد شدند 
  . بت ثمري بھ بار آوردبدین ترتیب، نازایي الیزا

II - ١۶١۴- ١۶٠٣: جیمز اول، پادشاه انگلستان  

جیمز در سي و ھفت سالگي چگونھ آدمي شده بود وي قامتي متوسط، زانواني سست، شكمي اندك برآمده، 
نگاھش مخلوطي از بدگماني و حزن ;ھایي سرخ، دماغي منحني، و چشماني آبي داشت مویي خرمایي، گونھ

لباس الییدار ضخیمي میپوشید تا از ضربات قاتلین مصون . از عیوب خود آگاھي داشت بود و مثل اینكھ
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اما این پادشاه، كھ اندكي تنپرور بود، اقدامات دوره الیزابت را كافي میدانست و بھ كاري دست . بماند
  . نمیزد

اشت، مستبد بود، لكنت زبان د. در سخن خود كلمات زشت بھ كار میبرد و بھ تفریحات بیشرمانھ میپرداخت
وي ھمچنین . و حرمت زبان خود را نگاه نمیداشت، گذشتھ از این، كلمات را بھ طرز غلط تلفظ میكرد

و چون غالبا موقعیتش بھ خطر میافتاد و فریب میخورد، جبون و حیلھگر ; خودپسند، ولي سخاوتمند بود
میگویند وقتي كھ جان . میخواست زود میرنجید و زود میرنجاند، زود میبخشید و زود معذرت. شده بود

ولي پس از آنكھ اسناد ; گیب بعضي از اسناد گرانبھا را گم كرده بود، جیمز در خشم شد و لگدي بھ او زد
مذكور را پیدا كرد، در برابر آجودان خود، كھ جریحھدار شده بود، زانو زد و تا زماني كھ گیب او را 

اگر چھ گاھي سخت . در محیطي پر از تعصب، اغماض میكرد دیگر آنكھ جیمز،. نبخشید، از جا برنخاست
. بھ فرزند خود ھنري، كھ زیاد مورد توجھ مردم بود، بدگمان بود. معموال مھربان و رئوف بود; میگرفت

در روابط او با زنان عیبي دیده نمیشد، ولي . ولي پسر دیگر خود یعني چارلز را دیوانھوار دوست میداشت
از تضادھاي اخالقي او آنكھ خرافاتي و عالم، سبك مغز و موذي . دست نوازش میكشید بر سر جوانان زیبا

بھ دانشمندان حسد ; بود، و وجود جن و جادوگر را قبول داشت و در عین حال طرفدار بیكن و جانسن بود
آكسفرد و یكي از نخستین اقدامات او بھ عنوان پادشاه انگلستان این بود كھ بھ . میبرد و شیفتھ كتاب بود

اگر : ((ھنگامي كھ كتابخانھ بودلیان را دید، فریاد زد. كیمبریج اجازه داد نمایندگاني بھ پارلمنت بفرستد
و اگر قرار بود زنداني شوم و بھ میل خود كار كنم، مایل بودم كھ زنداني غیر ; پادشاه نبودم، استاد میشدم

جیمز رویھمرفتھ )). و استادان گذشتھ در زنجیر بمانم از آن كتابخانھ نداشتھ باشم و با آن ھمھ مولفان خوب
ھرچند اشخاص زرنگ او را مسخره میكردند، ; مردي غیرعادي بود، ولي طبعي مھربان و شوخ داشت

  . مردم او را میبخشیدند، زیرا تا پایان سرنوشت غمانگیزش بھ آنھا صلح و امنیت بخشید

مشروب بھ افراط . براي نظافت خود نیز استفاده نمیكردجیمز بھ اندازھاي از آب تنفر داشت كھ از آن 
افراط در لباس و . مینوشید و اجازه میداد كھ جشنھاي درباري بھ صورت میگساري زنان و مردان درآید

ولي، در ; الیزابت از نقاببازي خوشش آمده بود. تفریح حتي بیش از زمان الیزابت در دربار رواج داشت
عرھا را میساخت و جونز لباس و صحنھ را درست میكرد، و نقشھاي بازي را این ھنگام كھ بنجانسن ش

اشراف و زنان مجلل كھ از عایدات كشور برخوردار بودند بازي میكردند، این ھنر افسانھآمیز و 
یكي از زنان . دربار بیش از پیش پرنشاط و ضمنا پر از فساد شد. شگفتانگیز بھ ذروه خود رسید

اگر كسي جز شوھرم مرا دوست نداشتھ باشد، خود را حلقآویز خواھم : ((ن میگویدھاي جانس نمایشنامھ
مھم قبول میكردند تا فرمان، پروانھ، حق انحصار، و منصب بھ متقاضیان )) ھدایاي((درباریان )). كرد

از منبعي كھ زیاد موثق نیست نقل . لیره پرداخت تا خزانھدار شد ٠٠٠,٢٠بارون مانتگیو مبلغ . بدھند
كردھاند كھ مرد سادھلوحي وقتي شنید كھ دوستانش چھ مبالغي خرج كردھاند تا او بھ مقام ریاست دادگاھي 

  . برسد، از غصھ دق كرد و مرد

بھ ھمین جھت، اداره كشور را بھ . جیمز بھ این امور اعتنایي نداشت و زیاد بھ امر حكومت توجھ نمیكرد
لیسي و شش اسكاتلندي بھ ریاست رابرت سسیل بود، و دست شوراي سلطنتي سپرد كھ مركب از شش انگ

سسیل ھمھ مزایاي نیاكان خود را، بھ استثناي تندرستي، بھ . بھ سسیل لقب ارل آو سالزبري داد ١۶٠۵در 
  . ارث برده بود

  . ولي در انتخاب و طبقھبندي افراد مثل پدرش ھوشیار بود; وي گوژپشت بود و ظاھري رقتانگیز داشت

جیمز او را . ني و ادبي زیركانھ داشت كھ رقیبان داخلي و درباریان خارجي را مبھوت میساختلجاجتي نھا
مینامید و پس از درگذشت او، تحت نفوذ رابرت كار، كھ جواني خوش اندام بود، قرار )) تولھ سگ من((

د گرفت، بھ او لقب ارل آو سامرست بخشید، و اجازه داد كھ در امور سیاسي و اداري بر افرا
  . سالخوردھتري مانند فرانسیس بیكن و ادوارد كوك مقدم باشد
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 ١۶٠٣و رالي در  ١۶٠٠وي بھ سبب تعقیب مصرانھ ارل آو اسكس در . كوك تجسم قانون و محافظ آن بود
عقیدھاي  ١۶١٠و در سال ; بھ اوج شھرت خود رسید ١۶٠۵در )) توطئھ باروت((و شركتكنندگان در 

در كتابھاي ما چنین نوشتھ شده است كھ عرف در بسیاري از موارد : ز داشتتاریخي بھ این مضمون ابرا
زیرا ھنگامي كھ یكي از قوانین پارلمنت . بر قوانین پارلمنت تقدم دارد و گاھي قوانین را نقض میكند

  . مخالف عقل و و حق عمومي است، عرف جلو آن را میگیرد و چنین قانوني را باطل میسازد

و عضو ) ١۶١٣(این نكتھ خوشش نیامده باشد، ولي جیمز او را رئیس محكمھ سلطنتي پارلمنت شاید از 
اما كوك، كھ دستپرورده پادشاه بود، مزاحم او شد، از تفتیش افكار مردم انتقاد كرد، . شوراي سلطنتي كرد

لو استبداد بھ دفاع از آزادي نطق در پارلمنت برخاست، و با این تذكر تلخ كھ پادشاھان خادمان قانونند ج
كوك از خدمت . بیكن، رقیبش، او را بھ ارتكاب خطاي اداري متھم ساخت ١۶١۶در سال . جیمز را گرفت

منفصل شد، ولي نتوانست بھ پارلمنت بازگردد، و چون رھبري مخالفان جیمز را برعھده گرفت، او را در 
دست از عقیده خود ) ١۶٣۴(وي تا زمان مرگ . برج لندن زنداني كردند، ولي از آنجا نجات یافت

برنداشت و با سرسختي تمام نسبت بھ قدرت و نص قانون وفادار ماند، و كتابي موسوم بھ نھادھا در چھار 
  . میآیدجلد از خود بر جاي نھاد كھ ھنوز ھم بھ منزلھ یادگاري ارزنده از علم قانون در انگلستان بھ شمار 

در این ضمن، جیمز با پارلمنت مشغول مناقشھاي بود كھ در زمان سلطنت پسرش منجر بھ جنگ داخلي و 
وي نھ تنھا ھمھ تسلطي را كھ ھنري ھشتم و الیزابت بر قانونگذاران ناراضي و اتباع خود . قتل او شد

یمز در برابر ، ج١۶٠٩سال . داشتند حفظ كرد، بلكھ ادعاھاي خود را چونان اوامر یزداني میدانست
  : پارلمنت چنین گفت

پادشاھان نھ تنھا نمایندگان خداوند بر زمین ھستند و . حكومت سلطنتي عالیترین چیز در روي زمین است
پادشاھان را بدرستي خدایان . ... بر تخت خداوند مینشینند، بلكھ از طرف خداوند بھ نام او خوانده میشوند

و اگر شما صفات خداوند را بررسي ; ین بھ مثابھ قدرت آسماني استمینامند، زیرا قدرت آنان در روي زم
بھ میل خود . كنید، خواھید دید كھ برازنده پادشاه نیز ھست، خداوند میتواند شما را بیافریند و از بین ببرد

جان ببخشد و جان بگیرد و، بیآنكھ خود مسئول باشد، ھمگي را بھ داوري . آنھا را بسازد و نابود كند
. خود كنند، یا از نظر بیندازندمیتوانند اشخاصي را تابع ; پادشاھان نیز ھمین قدرت را دارند. ... اندبكش

میتوانند ترفیع و تنزل بدھند، و جان كسي را ببخشند یا بستانند، و بي آنكھ مسئول باشند، میتوانند در ھمھ 
یتواند فیل و سواري بگیرد، پادشاھان ھمان طور كھ پیاده شطرنج م. موارد درباره اتباع خود داوري كنند

  . میتوانند با اتباع خود بھ ھمین ترتیب رفتار كنند و حق دارند پول خود را ببخشند یا بیندوزند

این خود قدمي بھ قھقرا بود، زیرا طبق فرضیھ سیاسي قرون وسطي، پادشاه نماینده ملت مستقلي بود و تنھا 
براي آنكھ در مورد این ادعا بھترین دلیل فلسفي را اقامھ كنیم، . انستندپاپھا خود را نایبالسلطنھ خداوند مید

باید بھ طور مسلم بدانیم كھ پاپھا، بھ عنوان آخرین مراجع قدرت در قرون وسطي، عقیده داشتند كھ 
 ھاي فردگرایانھ بشر چندان قوي است كھ نظم اجتماعي تنھا با تلقین احترام بھ قدرت كلیسا در مردم، انگیزه

ضعیف شدن یا از بین رفتن قدرت پاپھا در . و پذیرش پاپھا بھ عنوان صدا و جانشین خداوند، حفظ میشود
; نتیجھ اصالح دیني باعث شد كھ قدرت سیاسي در ھمان روزگار یا در آینده مسئول نظم اجتماعي شود

ضداجتماعي افراد را بھ طور گذشتھ از این، پاپھا معتقد بودند یك قدرت كامال دنیوي نمیتواند جلو تمایالت 
از این لحاظ بود كھ اصل حق عطیھ االھي پادشاھان بھ . موثر یا بھ طرزي كھ مقرون بھ صرفھ باشد بگیرد

در آلمان، امیراني كھ پیرو لوتر بودند، . سلطنت ھمزمان با رشد ناسیونالیسم و تقلیل قدرت پاپھا تكامل یافت
ابق را بھ خود اختصاص دادند، احساس كردند كھ میتوانند آن ھالھ پس از آنكھ اقتدارات روحاني كلیساي س
جھت اعمال قدرت اخالقي و آرامش اجتماعي الزم داشتند،  ١٧٨٩تقدس را، كھ تقریبا ھمھ سالطین قبل از 

اشتباه جیمز در این بود كھ این فرضیھ را زیاد بھ صراحت و آن ھم بھ صورتي . بھ خود انتقال دھند
  . ردافراطي بیان ك
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اگر اعضاي پارلمنت، مانند دوران عظمت الیزابت، از مالكان اراضي بودند و اگر بیشتر آنھا اسناد مالكیت 
بھ طور ) آن ھم با لبخندھاي دزدكي(خود را مرھون خانواده تودور میدانستند، ممكن بود كھ پارلمنت 

ز اعضا، بسیاري از نمایندگان طبقات تن ا ۴۶٧اما در این ھنگام در میان . نظري استبداد سلطنت را بپذیرد
بازرگان وجود داشتند كھ تازه روي كار آمده بودند و نمیتوانستند نظارت نامحدود پادشاه را بر ثروت 

  . خودشان تحمل كنند

ھمچنین در میان آنان عده زیادي از فرقھ پیرایشگران بودند كھ ادعاي پادشاه را در مورد تحكم در امور 
مجلس عوام، با عدم توجھ بھ جنبھ الوھیت جیمز، امتیازات خود را تعیین كرد و اعالم . دمذھبي رد میكردن

ھمچنین اعضاي آن . داشت تنھا دستگاھي است كھ میتواند بھ انتخابات مورد اعتراض رسیدگي كند
كھ خواستار آزادي بیان شدند و اظھار داشتند كھ نباید ضمن تشكیل جلسھ دستگیر شوند، و معتقد بودند 

گذشتھ از این، مجلس عوام پیشنھاد كرد كھ در مسائل مذھبي بھ . پارلمنت بدون این امتیازات معني ندارد
ولي . وضع قوانین بپردازد، و حق پادشاه را در دخالت در این گونھ مسائل بدون رضاي پارلمنت رد كرد

كلیسایي را با موافقت پادشاه  اسقفھاي كلیساي انگلیكان میگفتند كھ مجمع آنان باید حق نظارت بر امور
رئیس مجلس عوام بھ جیمز اطالع داد كھ پادشاه نمیتواند قانون وضع كند و فقط میتواند قوانیني . داشتھ باشد

: ، مجلس عوام اعالم داشت١۶٠۴در ماه ژوئن . را كھ پارلمنت تصویب كرده است توشیح یا رد كند
میراث شایستھ ماست، و اھمیت آنھا كمتر از اھمیت زمینھا و امتیازات و آزادیھاي ما بھ منزلھ حقوق و ((

  )). دارایي ما نیست

; پارلمنت، حدي مشخص شد)) امتیاز((پادشاه و )) حق ویژه((بدین ترتیب، در آن كشمكش تاریخي بر سر 
  . بعد از صدھا پیروزي و شكست، دموكراسي انگلستان بھ وجود آمد

III  -١۶٠۵: توطئھ باروت  

  . كشمكش اقتصادي و سیاسي، اختالف مذھبي، كھ با آن دو كامال پیوستھ بود، بشدت جریان داشتگذشتھ از 

ھایي كھ انتشار مییافتند انتقاداتي بودند كھ پیرایشگران از اسقفھا و مراسم كلیساي انگلیكان،  نیمي از جزوه
جھت بازگرداندن انگلستان بھ و طرفداران این كلیسا از پیرایشگران، یا ھر دو از كاتولیكھا میكردند كھ 

نیمھ ((جیمز شدت این تنفرھا را درك نكرد، و در فكر آن بود كھ . مذھب كاتولیك مشغول فعالیت بودند
میان پیرایشگران و انگلیكانھا بھ وجود آورد، و براي این منظور رھبران آنھا را بھ تشكیل )) توافقي

وي مانند قسطنطین ریاست جلسھ را بھ عھده ). ١۶٠۴ژانویھ  ١۴(كنفرانسي در ھمتن كورت دعوت كرد 
گرفت و ھر دو فرقھ را با معلومات خود درباره علم االھي و قدرت خود در مباحثھ مبھوت ساخت، ولي 

، و ))یك آموزه و یك قاعده و نیز یك مذھب از حیث ماھیت و تشریفات وجود داشتھ باشد((اصرار كرد كھ 
اسقف لندن چنین میپنداشت كھ جیمز از طرف خداوند الھام گرفتھ و . حكومت اسقفان را ھم الزم دانست

ولي پیرایشگران شكایت میكردند كھ جیمز مانند قاضي )). نظیر او از زمان عیسي بھ بعد دیده نشده است((
  . و فردي بیطرف قضاوت نكرده است

ترجمھ تازھاي از كتاب  بدین ترتیب، از آن كنفرانس نتیجھاي جز تصمیمي ناگھاني و تاریخي در مورد
قوانیني صادر كرد كھ بھ موجب آن ھمھ روحانیان میبایستي از آیین  ١۶٠۴مجمع . مقدس بھ دست نیامد
كساني كھ امتناع كردند بھ خدمتشان خاتمھ داده شد، و بسیاري از آنھا بھ زندان ; انگلیكان پیروي كنند

  . ند یا امریكا روي آوردندعده زیادي استعفا كردند، و جمعي نیز بھ ھل; افتادند

جیمز با سوزاندن دو تن از پیروان عقیده اونیتاریانیسم، كھ الوھیت مسیح را علیرغم دالیل پادشاه رد 
، ولي از آن بھ بعد كسي را بھ سبب اختالف مذھب اعدام نكرد، و )١۶١٢(میكردند، فضاحت بھ بار آورد 

ادي بودند كھ بھ علت بدعتگذاري در انگلستان اعدام آن دو نفر آخرین افر. این امر موجب شھرت او شد
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با پیشرفت قوانین غیرمذھبي، این فكر بتدریج قوت گرفت كھ تساھل در امور مذھبي با اخالق و . شدند
وحدت ملي سازگار است، و حال آنكھ بیشتر مردم معتقد بودند كھ نظم اجتماعي مستلزم وجود ایمان و 

، لئونارد بوشر كتابي تحت عنوان صلح مذھبي منتشر ساخت كھ ١۶١۴سال  در. كلیسایي تغییرناپذیر است
در آن اظھار داشتھ بود كھ كھ تضییقات مذھبي باعث تشدید اختالف میشوند، مردم را بھ ریاكاري وادار 

یھودیھا، عیسویھا، و تركھا را در قسطنطنیھ ((و بھ جیمز تذكر داد كھ ; میكنند، و بھ تجارت زیان میرسانند
اما بوشر معتقد بود اشخاصي كھ )). بھ یك چشم مینگرند، و با وجود این، میان آنھا اختالفي وجود ندارد

كیلومتري لندن  ١۵نباید اجازه داشتھ باشند كھ دور ھم گرد آیند یا تا مرز )) بھ خیانت آلوده است((مذھبشان 
  . اپ را برتر از پادشاه میدانستندشاید مقصود او از این عده كساني بودند كھ پ. سكونت اختیار كنند

وي اجازه داد كھ . جیمز روي ھم رفتھ مردي متعصب بود، ولي نسبت بھ عقاید دیگران اغماض میكرد
ولي . مردم در روزھاي یكشنبھ بھ ورزش بپردازند، بھ شرط آنكھ قبال در مراسم كلیسا حضور یافتھ باشند

یل بود از شدت قوانیني كھ علیھ كاتولیكھا وضع شده بود ھمچنین ما. این امر باعث رنجش پیرایشگران شد
گذشتھ از این، برخالف میل رابرت سسیل و شوراي سلطنتي، از اجراي قوانیني كھ علیھ مخالفان . بكاھد

كلیساي رسمي تصویب شده بودند جلوگیري كرد و بھ كشیشھاي كاتولیك اجازه داد كھ بھ انگلستان وارد 
راي مراسم قداس بپردازند، جیمز طبق روش فیلسوفانھ خود در نظر داشت كھ شوند و در منازل بھ اج

ولي ھنگامي كھ شماره كاتولیكھا براثر لطف او افزایش یافت و . كاتولیكھا و پروتستانھا را با ھم آشتي دھد
. كرد پیرایشگران از سستي او انتقاد كردند، قوانین ضد كاتولیك دوره الیزابت را تجدید و تمدید و اجرا

قرار شد ھركس فرزند خود را جھت تحصیل بھ یكي از مدارس كاتولیك بھ خارج بفرستد، بھ ) ١۶٠۴(
ھمھ مبلغان كاتولیك تبعید شدند و تبلیغ این مذھب ممنوع گشت، . لیره جریمھ محكوم شود ١٠٠پرداخت 

و ھر ; اه محكوم میشدندلیره در م ٢٠كساني كھ از شركت در كلیساي انگلیكان امتناع میكردند بھ پرداخت 
ھایي كھ  گونھ خودداري در پرداخت این مبلغ منجر بھ ضبط دارایي غیرمنقول و شخصي میشد و ھمھ گلھ
  . روي اراضي شخص محكوم میچریدند، بھ انضمام اثاث و لباسھاي او، بھ تصرف پادشاه درمیآمد

ھاي جز كشتن مخالفان نیست، رابرت در این ھنگام، بعضي از كاتولیكھاي نیمھ دیوانھ دریافتند كھ چار
كیتسبي كسي بود كھ پدرش در زمان الیزابت، بھ سبب مخالفت با كلیساي رسمي، بھ زندان افكنده شده و 

و ھمو بود كھ در این وقت بھ فكر توطئھ باروت افتاد تا قصر ; خود او علیھ ملكھ بھ شورشیان پیوستھ بود
انواده سلطنتي و اعیان و اعضاي مجلس عوام در آنجا جھت وستمینستر را، كھ قرار بود پادشاه و خ

كیتسبي اشخاصي مانند تامس وینتر، تامس پرسي، جان رایت، و . گشایش پارلمنت حضور یابند، منفجر كند
سپس این پنج نفر سوگند خوردند كھ راز خود را افشا نكنند، و با . گاي فاكس را از قصد خود آگاه كرد

اي مقدس، كھ توسط یكي از مبلغان یسوعي بھ نام جان جرارد برپا شد، سوگند خود شركت در مراسم آیینھ
روزي شانزده ساعت مشغول ; پس از آن، خانھاي در مجاورت آن قصر اجاره كردند. را موكد ساختند

زیر تاالر جلسھ مجلس ((كندن یك راھرو از سردابي بھ سرداب دیگر شدند، و سي جعبھ باروت مستقیما 
بھ تعویق افتادنھاي مكرر پارلمنت آن نقشھ را بھ طرز مخاطره آمیزي متوقف كرد، و . ذاشتندلردھا گ

گاھي نیز جنبھ اخالقي این عمل را مورد . توطئھكنندگان مدت یك سال و نیم دندان روي جگر گذاشتند
گري ھم بھ قتل تردید قرار میدادند، زیرا ھمراه كساني كھ درنظر كاتولیكھا مجرم بودند، اشخاص متعدد دی

كیتسبي، براي اطمینان خاطر آنھا، از ھنري گارنت، رھبر یسوعیھا در انگلستان، پرسید كھ آیا . میرسیدند
گارنت پاسخ داد كھ انبیاي . شركت در جنگي كھ بسیاري از غیرمبارزان در آن كشتھ شوند جایز است یا نھ

ي اخطار كرد كھ ھرگونھ توطئھاي علیھ جان ھمھ ادیان بھ این سوال جواب مثبت میدھند، ولي بھ كیتسب
رھبر یسوعیھا، پاپ و رھبر . صاحبان مناصب دولتي باعث تشدید عذاب كاتولیكھاي انگلستان خواھد شد

ھاي  و آن دو نیز بھ او دستور دادند كھ خود را از توطئھ; كل یسوعیھا را از شك و تردید خود آگاه ساخت
از سوي دیگر، كیتسبي شركت در توطئھ را در . ملي علیھ دولت شودسیاسي كنار بكشد و مانع ھرگونھ ع

حضور یكي دیگر از یسوعیھا بھ نام گرینوي اعتراف كرد، و نیز گفت كھ كاتولیكھا قرار است در 
اما این دو یسوعي تردید . گرینوي آن توطئھ را بھ اطالع گارنت رسانید. انگلستان سر بھ شورش بردارند

و سرانجام شق اخیر را انتخاب ; ت را از اقدام توطئھكنندگان آگاه كنند یا خاموش بمانندداشتند كھ آیا دول
  . كردند، ولي تصمیم گرفتند كھ ھمھ مساعي خود را در راه انصراف توطئھكنندگان بھ كار برند
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كیتسبي، براي از بین بردن وسواس و تردید شركاي خود، قرار گذاشت كھ در صبح روز موعود، اعضاي 
یكي از اشخاص بیاھمیت در این . موافق كاتولیكھا را در پارلمنت با پیغامھاي فوري بھ خارج دعوت كنند

. ا از قضیھ باخبر كردتوطئھ، چند روز قبل از تشكیل جلسھ، یكي از دوستان خود موسوم بھ لرد مونتیگل ر
عمال آنان وارد . مونتیگل ھم آن راز را با سسیل در میان گذاشت و سسیل آن را بھ اطالع پادشاه رسانید

روز ). ١۶٠۵نوامبر  ۴(سردابھا شدند، فاكس را با مواد منفجره در آنجا یافتند، و او را دستگیر كردند 
ھاي شدید، از  لمنت ابراز داشت، ولي، علیرغم شكنجھبعد، فاكس قصد خود را بھ منظور منفجر ساختن پار

  . افشاي نام ھمكاران خود امتناع كرد

اما این عده با برداشتن اسلحھ و سعي در فرار، نام خود را افشا كردند و چون مورد تعقیب واقع شدند، بھ 
ان آنھا دستگیر و كیتسبي، پرسي، و رایت زخمي شدند و در گذشتند، و چند تن از زیردست. جنگ پرداختند

زندانیان در اثناي محاكمھ بھ شركت در توطئھ اعتراف كردند، ولي براثر ھیچ . بھ محل امني فرستاده شدند
فاكس و سھ نفر دیگر را در . شكنجھاي حاضر نشدند كھ نام یكي از كشیشھاي یسوعي را بھ زبان بیاورند

 ٢٧(ت آوردند و در آنجا اعدام كردند چھارچوبي كھ مخصوص مقصران بود، از برج لندن بھ پارلمن
جشن گرفتھ میشود )) روز گاي فاكس((در انگلستان ھنوز ھم روز پنجم نوامبر بھ عنوان ). ١۶٠۶ژانویھ 

  . ھایي از ھیزم را آتش میزنند، آتشبازي میكنند، و تمثالھاي فاكس را در خیابانھا میگردانند و مردم توده

ریختند، ولي گارنت و یكي دیگر از یسوعیھا بھ نام اولد كورن دستگیر جرارد و گرینوي بھ قاره اروپا گ
بھ طریقي كھ بھ گمانشان مخفیانھ بود بھ گفتگو ) كھ زندان آنھا بود(این دو نفر در برج لندن . شدند

و چون آنھا را جداگانھ بھ ذكر این مطالب متھم ; پرداختند، ولي جاسوسان مطالب آنھا را گزارش دادند
بعد گارنت اعتراف كرد كھ دروغ گفتھ است، و . گارنت آنھا را انكار، ولي اولد كورن اقرار كرد كردند،

چون از خستگي از پا درآمد، گفت كھ از توطئھ آگاه بوده است، ولي بھ سبب آنكھ گرینوي این خبر را بھ او 
نبوده است آن را افشا  مایل) گارنت(داده و گرینوي ضمن اعتراف دیگري از آن آگاه شده بوده است، او 

با وجود این، ھمھ مساعي خود را براي جلوگیري از توطئھ بھ كار برده است، اما او را نھ تنھا بھ ; كند
پادشاه مدت ھفت ھفتھ از امضاي حكم . جرم شركت در توطئھ بلكھ بھ جرم مخفي داشتن آن محكوم كردند

كھ گرینوي در برج لندن زنداني است، نامھاي گارنت، كھ بغلط مطلع شده بود . اعدام خودداري میكرد
و چون آن نامھ را بھ دست آوردند، از گارنت پرسیدند كھ آیا با گرینوي مكاتبھ كرده است ; براي او فرستاد

یا نھ، و گارنت انكار كرد، و بعد ھم كھ نامھ را بھ او نشان دادند، اظھار داشت كھ انسان براي نجات جان 
او را بھ دار آویختند و سپس از دار بھ  ١۶٠۶مھ  ٣عاقبت در . خنان دوپھلو بگویدخود اجازه دارد كھ س

  . زیر آوردند و بدنش را چھار شقھ كردند

بنابر این، ) ١۶٠۶(در این ھنگام، پارلمنت احساس كرد كھ حق دارد قوانین ضدكاتولیك را تشدید كند، 
ھمچنین مقرر . م شدن را از آنان سلب كردكاتولیكھا را از طبابت و وكالت محروم، و حق وصي یا قی

گذشتھ از این، از آنان خواست . داشت كھ آنان حق ندارند بیش از ھشت كیلومتر از منازل خود دور شوند
كھ سوگند بخورند و حق پاپ را در عزل فرمانروایان غیرمذھبي انكار كنند، و ادعاي داشتن آن قدرت را 

پاپ پاولوس پنجم اداي این سوگند را نھي كرد، و . با خداشناسي بدانندبدعتآمیز و سزاوار لعنت و مخالفت 
در سال . بیشتر كاتولیكھاي انگلستان از وي اطاعت كردند، ولي اقلیت قابل مالحظھاي نیز سوگند خوردند

، شش تن از كشیشھاي كاتولیك، بھ جرم خودداري از اداي این سوگند و برپاداشتن مراسم قداس، ١۶٠۶
چند صد . شانزده كشیش دیگر بھ ھمان سرنوشت گرفتار آمدند ١۶١٨و  ١۶٠٧بین سالھاي ; نداعدام شد

با وجود این تھدیدات، یسوعیھا مانند سابق وارد انگلستان . كشیش و ھزار تن كاتولیك بھ زندان افتادند
در این دویست و ھشتاد و چھار نفر از آنان  ١۶٢٣الاقل شصت و ھشت نفر، و در  ١۶١۵میشدند و در 
یكي از آنان بھ نام جان اوجیلوي در آنجا در . بعضي از یسوعیھا نیز بھ اسكاتلند راه یافتند. كشور بودند

پاي این شخص را قبال با دستگاه مخصوصي خرد كردند و با فرو كردن سوزن در . اعدام شد ١۶١۵سال 
كلیساي سابق بر سر مردم میآوردند، ھمھ بالھایي كھ . بدنش او را مدت ھشت شبانھ روز بیدار نگاه داشتند

  . در نتیجھ پیدایش عقاید جدید و قدرتھاي تازه، دامنگیر خود آن شد
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IV -تئاتر در زمان جیمز اول  

ھاي شكسپیر و قسمت  نیمھ بھتر نمایشنامھ. انگلیسیھا در ادبیات نیز مانند امور مذھبي وجد و حالي داشتند
عمده آثار چپمن، و بیشتر آثار جانسن، وبستر، میدلتن، دكر، مارستن، بعضي از آثار مسینجر، و ھمھ آثار 

. در نثر برتن را باید نام برد ھمچنین در شعر، دان، و. بومانت و فلچر مربوط بھ عصر جیمز اول است
این پادشاه . این آثار بھ عنوان افتخارات یك سلطنت كافي ھستند. كتاب مقدس نیز در زمان جیمز ترجمھ شد

تماشاخانھ كره در سال . بھ درام عالقھ داشت، و در یك فصل كریسمس چھارده نمایش در دربار او داده شد
ھاي ھنري ھشتم دچار حریق شد، ولي آن را دوباره  حنھدرنتیجھ شلیك دو توپ در یكي از ص ١۶١٣

  . ، ھفده تماشاخانھ در لندن یا حوالي آن دایر بود١۶٣١ساختند، و در 

. بود سلطنتجورج چپمن پنج سال از شكسپیر مسنتر بود، ھجده سال پیش از او عمر كرد، و شاھد سھ 
كتاب ھرولئاندروس، اثر مارلو، را با موفقیت  ١۵٩٨وي تا سال . سالھا گذشت تا كار او بھ كمال رسید

بھ پایان  ١۶١۵ولي ترجمھ او از آثار ھومر در سال . تكمیل كرده و سھ جلد از ایلیاد را منتشر ساختھ بود
وي با اقتباس موضوعي از تاریخ . ساختھ شد ١۶١٣و  ١۶٠٧ ھاي او بین سالھاي رسید و بھترین نمایشنامھ

این اثر شامل . جدید فرانسھ در اثر خود بھ نام بوسي د آمبوا، فصل تازھاي در تاریخ درام انگلستان گشود
پرده سخنوري پرالف و گزافي بود كھ در آن بندرت سحر كالم بھ كار رفتھ بود، ولي در صحنھاي كھ 

فاتي طعنآمیز و تلخ چون حقیقت با یكدیگر رد و بدل میكردند، آن سخنوري بھ حد بوسي و دشمن او تعار
معلومات او در ; چپمن ھرگز نتوانست كھ خود را از تاثیر تعلیماتي كھ یافتھ بود برھاند. زنندھاي میرسید

. دشواري استھاي او كار بسیار  و اكنون خواندن نمایشنامھ; زبان یوناني و التیني قریحھ او را میخشكانید
در این . حتي ما، مثل كیتس، اولین باري كھ بھ ھومر چپمن نظر افكنیم، در خود احساس شعفي نمیكنیم

اوزان ھفت وتدي استحكامي ھست كھ گاھي آن را بھ پایھ ترجمھ پوپ، كھ معموال بھتر محسوب میشود، 
ن اصلي با آھنگ سریعتري اوزان شش وتدي مت; میرساند، ولي موسیقي شعر در ترجمھ از میان میرود

. میتواند ما را بھ پیش ببرد، در صورتي كھ شعر قافیھدار كھ پایبند اصولي است در ما چنان تاثیري ندارد
از آن تاریخ بھ بعد، شعر قافیھدار انگلستان تاثیر خوابآور آھنگھایي را داشتھ است كھ كرجیبانان 

ت از ابیات ده سیالبي بود و تاثیر الالیي داشت، در را، كھ عبار)) ابیات حماسي((چپمن . میخواندھاند
  جیمز از شنیدن این ترجمھ . ترجمھ اودیسھ بھ كار برد
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 ٣٠٠صفحھ عنوان كتاب ثقیل آثار ھومر شاید بھ خواب رفتھ باشد، زیرا از پرداخت : كورنلیس بول ١٠
. ھ چپمن بپردازد خودداري كردلیرھاي كھ شاھزاده ھنري مرحوم قول داده بود در صورت تكمیل ترجمھ ب

  . ولي ارل آو سامرست آن شاعر سالخورده را از فقر و فاقھ نجات داد

آیا درباره آثار ھیوود، میدلتن، دكر، سیریل، تورنر، و جان مارستن مطالبي بگوییم یا با تعظیمي بھ شھرت 
زودي بگذریم، زیرا انگلیسیھا در عھد  زودگذر آنان راه خود را ادامھ دھیم اما نمیتوانیم از آثار فلچر بھ این

فلچر، . وي را در درامنویسي در مرتبھ بعد از شكسپیر و جانسن قرار میدادند) ١۶١٢١۶٢۵(شھرت او 
كھ فرزند یكي از اسقفھاي لندن و برادرزاده یا پسر عم سھ شاعر گمنام بود، با شعر و قافیھ پرورش یافت، 

ھنري ھشتم و دو نجیبزاده خویشاوند دارا بود، و نیز با مسینجر در  ضمنا امتیاز ھمكاري با شكسپیر را در
  . كشیش اسپانیایي و با موفقیت بیشتري با فرانسیس بومانت ھمكاري كرد

وي فرزند یك قاضي برجستھ و برادر شاعر غیرمعروفي . فرانسیس بومانت نیز در محیط ادب بھ دنیا آمد
بومانت، كھ نتوانست از آكسفرد یا اینر تمپل . یس ھموار كردبود كھ راه را یك سال زودتر براي فرانس

فارغالتحصیل شود، استعداد خود را با اشعاري شھوتانگیز آزمود و بھ منظور نوشتن نمایشنامھ بھ فلچر 
ھا و  این دو مرد عزب خوش اندام در یك جا میزیستند، با ھم غذا میخوردند، و لباسھا و معشوقھ. پیوست

  . ھایشان مشترك بود مھموضوع نمایشنا

)). آنان یك زن جوان داشتند و از حیث ذوق و سلیقھ بھ طور عجیبي شبیھ یكدیگر بودند: ((اوبري میگوید
ھایي مانند فیالستر، یا گل تاج عروس، تراژدي دوشیزه، و  این دو نفر مدت ده سال در تھیھ نمایشنامھ

ھا سوال و جواب پرمغز ولي پیچیده، و  مایشنامھدر این ن. شھسوار دستھ ھاون سوزان ھمكاري میكردند
موضوع اصلي بھ طرزي ماھرانھ در ھم است، ولي بھ وجھي مصنوعي روشن میشود، و فكر بندرت بھ 
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با وجود این، در اواخر قرن، طبق تصریح درایدن، این درامھا بیشتر از آثار ; موضوعي فلسفي برمیخورد
  . شكسپیر محبوبیت داشتند

فلچر بعد از آن بھ تنھایي یا با دیگران یك . ي سالگي، در سال مرگ شكسپیر، وفات یافتبومانت در س
سلسلھ نمایشنامھ نوشت كھ با موفقیت رو بھ رو شد، ولي بعدا از رونق افتاد بعضي از كمدیھاي او، كھ 

بھ سبب ھاي اسپانیایي اقتباس شدھاند و،  ھاي پیچیده و پرھیاھویي است، از نمونھ موضوعشان دسیسھ
فلچر، كھ . اھمیتي كھ در آنھا بھ زنا داده شده است، باعث ایجاد درام مخصوصي در زمان چارلز دوم شدند

نمایشنامھاي پاستورال تحت عنوان چوپان  ١۶٠٨از این مناظر خونالود و ھرزه خستھ شده بود، در سال 
. حیث شعر بھ پایھ آن میرسیدوفادار نوشت كھ مثل رویاي نیمھ شب تابستاني بیمعني بود و گاھي از 

كلورین، كھ معشوق چوپان خود را از دست داده است، در سایباني كنار گور او منزوي میشود و سوگند یاد 
  : میكند كھ تا پایان عمر در آنجا بماند

ھاي خود را در دشتھاي حاصلخیز  درود بر تو، اي زمین مقدسي كھ بازوان وفادارترین مردي را كھ گلھ
و سوگندھاي نخستین و خراج ; من بھ گور تو این گونھ بدرود میفرستم! چرانده در آغوش میگیرندتسالي 

و بدین گونھ خود را از حرارتھا و آتشھاي عشق ; .دیدگانم را اینگونھ بھ استخوانھاي عزیز تو ادا میكنم
  . آزاد میسازم

  . میدارند بھ كنار مینھم ھمھ شادیھا و تفریحھا و بازیھاي نشاطانگیزي را كھ چوپانھا دوست

دیگر از مصاحبت دوشیزگان ; دیگر بھ این پیشاني صاف، گلھاي شاداب نمیبندم و رقص را آغاز نمیكنم
زیبا و تازه روي و چوپانھاي بازیگوش و صداي زیر و مطبوع نیلبكھاي شورانگیز در درھاي سایھدار، 

  . رمھنگامي كھ بادھاي خنك با برگھا بازي میكنند، لذت نمیب

ھمھ چیز از میان رفتھ است، زیرا تو از میان رفتھاي، تویي كھ در مصاحبت لذتبخشت بارھا نشستم و، بھ 
منزلھ ملكھ تابستان، تاجي از گلھاي تازه برسر داشتم و ھر بچھ چوپاني جامھ سبز ھوسانگیز خود را 

  . ھاست برخود آویختھ بودپوشیده و قالب پرزرق و برقي بھ خود زده و انباني را كھ از بھترین چرم

  . ولي تو رفتي و این ھمھ نیز با تو رفت، و ھیچ چیز جز خاطره عزیز تو باقي نماند

  . خاطره تو بیش از تو عمر خواھد كرد

  . و ھرگاه نواي ني یا آواز نشاطانگیز چوپانھا برخیزد، دوباره از جا برخواھد خاست

در عصري كھ ھنوز شور و ھیجان الیزابتي باقي . این نغمھ عاشقانھ بیش از یك بار بھ روي صحنھ نیامد
بود، چنان سرودي كھ درباره عفت و پاكدامني است چگونھ میتوانست مورد پسند باشد قویترین و بدترین 

. و آن ھم اھمیتي ندارد درباره زندگاني او تقریبا چیزي نمیدانیم. درامنویس عصر جیمز، جان وبستر است
میتوانیم حالت ) ١۶١١(از مقدمھاي كھ وي بر بھترین نمایشنامھ خود موسوم بھ شیطان سفید نگاشتھ است، 

نفسي كھ از ((میداند و گواھي میدھد كھ )) خرماي احمق((در اینجا او تماشاگران را . روحي او را دریابیم
قصھ نمایشنامھ مربوط بھ ویتوریو )). راژدي را مسموم كندعوام ناالیق بیرون میآید میتواند عمیقترین ت

  . آكورامبوني است، كھ گناھان و محاكمھ او سراسر ایتالیا را در دوره كودكي وبستر بھ ھیجان آورده بود

از این رو بھ سخنان دوك براكیانو، كھ داراي . ویتوریا درآمد شوھرش را متناسب با زیبایي خود نمیداند
است، گوش فرا میدھد و بھ او پیشنھاد میكند كھ شوھرش را بكشد و زن خود را نیز نابود ثروت و مكنت 

او نیز با كمك فالمینئو، برادر ویتوریا، كھ در تھیھ زمینھ این جنایات بھ عنوان بدترین شخص در ھمھ . كند
دستگیر میشود، ولي با  ویتوریا بھ عنوان مظنون. ادبیات انگلستان بھ شمار میآید، بیدرنگ بھ كار میپردازد
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براكیانو . چنان گستاخي و مھارتي از خود دفاع میكند كھ باعث تعجب شدید ھر قاضي و كاردینالي میشود
ولي ھر دو تعقیب میشوند، و سرانجام تعقیب كننده و تعقیب شونده، ظالم و ; او را از چنگ عدالت میرباید

ھا میل بھ خونخواري را در وجود  تھاند كھ این صحنھگف; مظلوم، در كشتاري ھیجانانگیز بھ قتل میرسند
. طرح داستان خوب است، اشخاص نمایشنامھ بھ درستي وصف شدھاند. وبستر تا یك سال تسكین بخشید

ھاي مھم آن جالبند، و اشعار آن گاھي از لحاظ فصاحت بھ پاي  زبان آن مردانھ یا شرمآور است، صحنھ
كھ در محیط متمدن لطافت طبع یافتھاند، با مشاھده خشونت شدید و  ولي اشخاصي. اشعار شكسپیر میرسند

اگر میتوانستم چھل بار در ! آه((مانند (تصنع فالمنیو و مطالب تلخي كھ از دھانھاي شیرین بیرون میآید 
یا با مشاھده وقاحت اغواكننده آن ))!) روز ترا بكشم و چھار سال ھم این كار را بكنم، خیلي كم بود

در ھر دو صفحھ و كلمات دو پھلو، كھ حتي شكسپیر را خجلتزده )) روسپي((مھ و شنیدن كلمھ نمایشنا
  . میكرد، دلشان بھ ھم میخورد

قصھ از این قرار است كھ فردیناند، دوك كاالبریا، ! وبستر در نمایشنامھ داچس آمالفي بھ كشتارگاه بازگشت
زدواج مجدد نھي میكند، زیرا اگر خواھرش بدون خواھر بیوه خود را، كھ داچس آمالفي نام دارد، از ا

  : این زن از عفاف اجباري خود متاسف است و میگوید. وارث بمیرد، وي ثروت او را بھ ارث خواھد برد

پرندگاني كھ در دشت بھ سر میبرند و از مواھب طبیعت استفاده میكنند از ما سعادتمندترند، زیرا میتوانند 
  . جفت خود را برگزینند و در بھار آھنگھاي شیرین خود را با شعف بخوانند

با او داچس، كھ درنتیجھ شھوت و ممنوعیت بھ ھیجان آمده است، پیشكار خود آنتونیو را میفریبد و پنھاني 
در پرده آخر تقریبا در ھر دقیقھ یك نفر بھ قتل . فردیناند دستور میدھد كھ او را بكشند. ازدواج میكند

. كسي نیست كھ منتظر یك اقدام قانوني باشد. پزشكان با زه، و اراذل با خنجر حاضر بھ خدمتند; میرسد
و معشوقھاي انتخاب میكند و سپس او بدترین شخص نمایشنامھ، كھ داچس را میكشد و دارایي او را میدزدد 

در اینجا نیز كلمات دو پھلویي با كمال . وبستر طرفدار پاپ نبود. را نیز میكشد، یك كاردینال است
صراحت استعمال میكند، و تصمیم دارد كھ ھمھ لغات مربوط بھ سب و لعن را بھ كار برد و زندگي بشر را 

زوایاي دور این تابلو تاریك میتوانیم از نجابت و وفاداري یا فقط در . وحشیانھ و بدون تبعیض محكوم كند
فردیناند خود را فراموش میكند و ھنگامي كھ بھ چھره خواھر خود مینگرد، كھ ھنوز . محبت نشاني بگیریم

  : پس از مرگ زیباست، بھ رقت درمیآید و این مصراع را بزبان میآورد

  . ... او جوان مرد صورت او را بپوشانید، چشمان من خیره میشود،

  . ولي دوباره خوي وحشیگیري خود را باز مییابد

فقط با چشمان ((اجازه بدھید موضوع شیرینتري از این ھمھ را در آثار مردي بیابیم كھ میتوانست بگوید 
  )). خود بھ سالمتي من بنوش

V- ١۶٣٧- ١۵٧٣: بن جانسن  

مادرش، كھ ; او را بنیامین جانسن نام نھادند. آمدبن جانسن در وستمینستر یك ماه بعد از فوت پدر بدنیا 
خانواده او فقیر بودند و بن مجبور بود كھ بزحمت . نخست با كشیشي ازدواج كرده بود، بعدا زن بنایي شد

پولي براي تحصیل پسانداز كند، و تنھا در نتیجھ لطف و مھرباني دوست بصیري توانست خرج ورود بھ 
بن در اینجا سعادت داشت كھ تحت تاثیر ویلیام كمدن، تاریخنویس و . دمدرسھ وستمینستر را بپرداز

با آثار سیسرون، ; ادبیات كالسیك را با شوق و ذوقي كمتر از معمول فرا گرفت. عتیقھشناس، قرار گیرد
بیش از ھمھ شاعران ((و بعدا حق داشت كھ ادعا كند كھ ; سنكا، لیویوس، تاسیت، كوینتیلیانوس آشنا شد

  )). ان یوناني و التیني میداندانگلست
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  . فقط طبع قابل تحریك او و جنجال دنیاي لندن بود كھ مانع شد معلومات او ھنرش را از بین ببرد

جانسن پس از فارغالتحصیلي از مدرسھ وستمینستر، بھ كیمبریج رفت، و بھ قول یكي از نویسندگان شرح 
ناپدري او )). فتھاي توانست بھ تحصیل ادامھ دھددر آنجا بھ علت نداشتن خرجي فقط چند ھ((حال او، 

میخواست كھ وي بھ عنوان شاگرد بنا بھ وي كمك كند، و ما میتوانیم بن را در حالي كھ ھفت سال عرق 
اما ناگھان عازم جبھھ . میریخت و ناراحت بود و آجر روي ھم میگذاشت و شعر میساخت، درنظر بیاوریم

با یكي از سربازان دشمن بھ دوئل پرداخت، او . دتي در ھلند خدمت كردم. جنگ شد و جزو نظامیان درآمد
ھاي بلند باالیي براي مردم تعریف  را كشت و دارایي او را بھ دست آورد، و بھ انگلستان بازگشت و قصھ

سپس ازدواج كرد، صاحب چندین فرزند شد، سھ یا چھار تن از آنھا را بھ خاك سپرد، با زنش نزاع . كرد
. نج سال او را تنھا گذاشت، بعد بھ وي ملحق شد و تا زمان مرگ آن زن، با وي بھ سختي گذرانیدكرد، پ

معما ھنگامي دشوارتر . كلیو، زن وي، نیز نمیدانست كھ او چگونھ خورش نان خانواده خود را تھیھ میكند
شاطانگیز دور میزدند، ولي در سر او افكار عالي و ابیات ن) ١۵٩٧. (میشود كھ دریابیم وي بازیگر نیز شد

زماني كھ تامس نش از او دعوت كرد كھ در تھیھ جزیره . و بن نمیتوانست بھ ذكر افكار دیگران قناعت كند
  سگان با وي ھمكاري كند، 

   

  

نمایشنامھاي كھ اعضاي شوراي سلطنتي ; جانسن شاد شد و بدون تردید در نوشتن آن نمایشنامھ سھیم گشت
شورا دستور داد كھ از اجراي آن نمایشنامھ جلوگیري كنند، . یافتند)) گیز و تھمتآمیزفتنھان((موضوع آن را 

نش، كھ با این نوع گرفتاریھا آشنا بود، در . تماشاخانھ را ببندند، و نویسندگان آن نمایشنامھ را دستگیر كنند
جبور بود كھ خرج غذا و از آنجا كھ طبق رسم زندانھا وي م. یارمث ناپدید شد، ولي جانسن بھ زندان افتاد
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لیره از فیلیپ ھنزلو قرض كرد، و پس از رھایي از زندان بھ  ۴مسكن و پابند خود را شخصا بپردازند، 
سال بعد، نخستین كمدي مشھور خود را تحت عنوان ) ١۵٩٧. (پیوست) و شكسپیر(شركت تئاتر ھنزلو 

شاید آن . شاھد بازي شكسپیر در آن بود ھركس بھ حال خود بھ رشتھ تحریر درآورد، و در تماشاخانھ كره
ھاي معمول، در آن چنین  درامنویس بزرگ مقدمھ آن نمایشنامھ را زیاد نپسندید، زیرا، برخالف نمونھ

  : توصیھ شده بود كھ وحدتھاي سھگانھ كالسیك، یعني وحدت عمل، زمان، و مكان، را حفظ كنند و نھ اینكھ

. رآوردند و او ناگھان با ریش و سبیل از شصت سالگي درگذردكودك قنداق شدھاي را بھ صورت مردي د
 ...  

ھا میدیدیم، كھ در آن ھمسرایان، ما را  خوشحال میشدیم اگر امروز چنین نمایشنامھاي مثل سایر نمایشنامھ
  . ... ھا فرود نمیآمد روي دریاھا شناور نمیكردند و تخت جیر جیر كنندھاي براي تفریح بچھ

ني باید كھ در خور مردان باشد، و اشخاصي الزم است كھ كمدي آنھا را براي نمایاندن اما رفتار و زبا
  . تصویر زمانھ انتخاب كند و حماقتھاي بشري و نھ جنایات او را بھ باد تمسخر بگیرد

بدین ترتیب، جانسن بھ شوخیھاي اشرافي در نخستین كمدیھاي شكسپیر پشت كرد، و بھ جغرافیاي 
توجھي ننمود، بلكھ محالت خراب لندن را روي صحنھ آورد و )) رمانتیك((شگفتانگیز و حوادث درامھاي 

ھاي او، بھ  شنامھاشخاص نمای. ھا و عادات طبقھ پایین پنھان كرد فضل و معلومات خود را در تقلید از لھجھ
جاي آنكھ مخلوقات فلسفي عجیب غریبي باشند، كاریكاتور ھستند، ولي در ھر صورت زندھاند و مثل 

  . ھاي وبستر بیارزشند، بشرند، و ذھني آلوده دارند، اما قاتل نیستند اشخاص نمایشنامھ

طبق فرضیھ . میبردندبھ كار )) مایع((یا )) رطوبت((را بھ معني ) umor(رومیھاي قدیم كلمھ اومور 
و اگر در وجود ; عبارت از چھار مایع بدن یعني خون، بلغم، سودا، و صفرا بود) humou(بقراط، خلط 

شخصي یكي از آنان بر دیگران غلبھ میكرد، میگفتند كھ آن شخص دموي، بلغمي، سودایي، یا صفرایي 
ص چنان بر مردي مستولي شود كھ اگر یك صفت خا: جانسن این موضوع را چنین بیان میكند. مزاج است

  . ھمھ احساسات و روحیھ و قواي او را بھ یك طرف سوق دھد آن را میتوان بھ حقیقت مزاج نامید

نظیر این مردان را در كتاب سرباز پرافتخار . این كلمھ در تصویر مضحكي از مردان بوبادیل بھ كار رفت
مخصوص و مزاج ناخودآگاه بود و ھمیشھ، جز )) جمزا((اثر پالوتوس میتوان دید، ولي این مرد داراي 

مواقع خطر، دلیر بود و جز در لحظاتي كھ او را بھ مبارزه میطلبیدند، حاضر بھ نبرد بود، و در حقیقت 
  . پھلوان پنبھ بھ شمار میرفت

ام وي در این ھنگ. این نمایشنامھ مورد توجھ واقع شد، و بن توانست بدون امساك بھ عیش و نوش بپردازد
بھ خود اعتماد زیادي داشت، مثل شاعران مغرور بود، با اشراف بدون خضوع و خشوع گفتگو میكرد، 

روي عقیده خود پافشاري مینمود، از ھر موقعیت زندگي استفاده میبرد، از رك گویي و خشونت خوشحال 
ھرزگي زوجھ را بھ ((میشد، گاھگاھي زني را نیز میفریفت، ولي سرانجام، طبق گفتھ خود او بھ درامند، 

پس از چندي، از بازیگري دست برداشت و با محصول قلم خود زندگي كرد، . ترجیح داد)) حجب معشوقھ
مصراعھاي ساده و ; ھایي نوشت كھ در آنھا بازیگران نقاب برچھره میزدند و مدتي براي دربار نمایشنامھ

ولي جانسن تند مزاج . متناسب بودندخیاالنگیزي كھ مینوشت بخوبي با مناظري كھ جونز طراحي میكرد 
با ھمھ نزاع میكرد و، در ابتداي نخستین موفقیت خود، با بازیگري بھ نام گیبریل سپنسر اختالف پیدا كرد، 

ولي چون در زندان بھ مذھب . با او بھ دوئل پرداخت، او را كشت، و بھ ھمین مناسبت بھ زندان افكنده شد
و بھ وي ; با وجود این، او را منصفانھ محاكمھ كردند. ود دشوارتر كردكاتولیك ایمان آورد، كار را برخ

مثل یك نفر ((بھرھمند شود، زیرا مزمور را بھ زبان التیني  ))روحانیانامتیاز ((اجازه دادند كھ از 
را با آھن داغ را روي شست او نقش كردند تا در صورتي كھ دوباره  Tس حرف سپ; میخواند)) منشي
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او تا پایان عمر خود مجرمي داغ . مرتكب قتل شود، او را بآساني بشناسند، بدین ترتیب وي را آزاد ساختند
  . شده بھ شمار میآمد

دوباره او را از زندان ھنزلو . پس از یك سال آزادي، دوباره بھ سبب مقروض بودن بھ زندان افكنده شد
جانسن توانست بھ نوشتن ھیچ كس سرحال نیست پولي جھت پرداخت بدھي  ١۶٠٠بیرون آورد، و در سال 

بھ اشخاص نمایشنامھ سھ نفر افزود، كھ ; ھاي كالسیك آراست وي این كمدي را با نكتھ. خود بھ دست آورد
مذھب را در جامھ میدانستند ((گران را، كھ ھمچنین پیرایش; بھ عنوان ھمسرایان ثناخوان محسوب میشدند

، بھ باد انتقاد گرفت، و معلومات خود را بھ رخ ))و موي سر خود را كوتاھتر از ابروانشان نگاه میداشتند
درامنویساني كشید وحدتھاي نمایشنامھ را بر طبق اصل ارسطو از بین میبردند، و بھ جاي نوشتن 

و آیینھاي بھ : پیشنھاد كرد كھ لندن را ھمان گونھ كھ ھست نشان دھندداستانھاي غیرواقعي درباره اشراف، 
بزرگي صحنھاي كھ در آن بازي میكنیم در برابر مردم بگذارند تا ببینند كھ رگ و ریشھ روزگار ناقص 

  . عضو را چگونھ با شجاعت مداوم و با بیاعتنایي بھ ترس و بیم تشریح كردھایم

مدي جھت جانسن داشتھ باشد، دشمناني براي او تراشید، و امروز نیز كسي این نمایشنامھ بھ جاي آنكھ درآ
جانسن، كھ از تماشاگران پر سر و صداي تماشاخانھ كره ناراضي بود، كمدي . خواندن آن را توصیھ نمیكند

. دیگري بھ نام خوشگذرانیھاي سینیتا براي بازیگران جوان و تماشاگران بھتر تئاتر فرایارھاي سیاه نوشت
كمپاني  ١۶٠٢در سال . دكر و مارستن احساس كردند كھ جانسن از آنھا در آن نمایشنامھ انتقاد كرده است

چمبرلین، كھ در نتیجھ رقابت بازیگران تئاتر فرایارھاي سیاه بھ خشم آمده بود، این نمایشنامھ را تحت 
آن از جانسن بعنوان روي صحنھ آورد و در ) یعني ساتیرنویس شالق خورده(عنوان ساتیروماستیكس 

این مرافعھ با تمجید طرفین از . مردي كوتاه قد، آبلھرو، قاتل، آجرچین، فضل فروش و خودپرست نام برد
یكي از قاضیھاي مشھور او را بھ خانھ خود . یكدیگر خاتمھ یافت و تا مدتي سعادت بھ روي او لبخند میزد

جانسن، كھ بدین )) كتاب بخرد((ل داشت تا با آنھا لیره براي شاعر ارسا ٢٠برد، و ارل آو پمبروك مبلغ 
گونھ تقویت شده بود، بھ ساختن تراژدي پرداخت و موضوع آن را درباره سیانوس انتخاب كرد كھ محبوب 

وي قصھ خود را بدقت براساس آثار تاسیت، سوئتونیوس، دیون كاسیوس، و . زشتخوي تیبریوس بود
نطقھاي طویل و مواعظ خستھ كننده اشخاص بیروح خستھ میشدند، و  ولي شنوندگان از; یوونالیس قرار داد

جانسن متن آن را بھ چاپ رساند و در حاشیھ آن منابع كالسیك را با . بنابر این آن نمایشنامھ موقوف ماند
لرد اوبینیي، كھ تحت تاثیر او قرار گرفتھ بود، از آن شاعر غمزده مدت . یادداشتھایي بھ زبان التیني نوشت

  . نج سال نگاھداري كردپ

وي در این نمایشنامھ، كھ . سپس جانسن بزرگترین نمایشنامھ خود را نوشت و دوباره وارد صحنھ شد
چنانكھ در . والپوني یا روباه نام دارد، بھ حرص و طمعي كھ مردم لندن در گردآوري پول داشتند حملھ كرد

كھ در ایتالیایي (موسكا . وع اصلي را تشكیل میدھدكمدیھا مرسوم بود، در اینجا نیز اقدامات یك نوكر موض
، و )كالغ(، كورباتچو )كركس(بترتیب یك عده از میراثخواران را كھ وولتوره ) است)) مگس((بھ معني 
نام دارند، بھ حضور ارباب خسیس خود میآورد و او وانمود میكند كھ بھ بیماري سختي ) غراب(كوروینو 
. ھدایاي قابل توجھي تقدیم میكنند. نكھ بھ عنوان وارث والپوني معین شونداین عده،بھ امید آ. مبتالست

موسكا . ھر ھدیھاي را ولو قرض كردن زن كورباتچو براي یك شب با اكراھي آزمندانھ میپذیرد)) روباه((
و اما بزناری. عاقبت والپوني را میفریبد و او را بر آن میدارد كھ وي را بھ عنوان تنھا وارث معین كند

این نمایشنامھ عاقبت . آن حقھ را برمال میكند و سناي ونیز تقریبا ھمھ را بھ زندان میافكند) خوش ذات(
  . تماشاگران تماشاخانھ كره را طرفدار جانسن میكند

وي با مارستن و چپمن در نوشتن نمایشنامھ . اما جانسن در مدت كوتاھي از خوشبختي بھ بدبختي دچار شد
دولت آنھا را، بھ بھانھ آنكھ در این كمدي بھ اسكاتلندیھا توھین شده . مكاري كردآھاي بھ طرف شرق ھ

نزدیك بود كھ زندانیھا بیني و گوشھاي خود را از دست بدھند، ولي صحیح و سالم . است، بازداشت نمود
آزاد شدند و اشخاص مھمي مانند كمدن و سلدن در ضیافتي كھ توسط آن سھ شخص آزاد شده برپا گشت 

  . ركت كردندش

pymansetareh@yahoo.com



، جانسن بھ عنوان یك كاتولیك، كھ ممكن بود مطالبي درباره توطئھ باروت بداند، ١۶٠۵نوامبر  ٧سپس در 
وي اگر چھ با یكي از توطئھكنندگان عمده، یعني كیتسبي، یك ماه . بھ حضور شوراي سلطنتي فراخوانده شد

او را بعنوان مخالف كلیساي  ١۶٠۶ژانویھ  ٩قبل از آن شام خورده بود، از گرفتاري نجات یافت، اما در 
از آنجا كھ فقیر بود و نمیتوانستند از وي جریمھ سنگیني اخذ كنند، در متھم . رسمي بھ دربار احضار كردند

بھ آیین انگلیكان بازگشت، و آن ھم با چنان ذوق و شوقي كھ  ١۶١٠جانسن در . ساختنش پافشاري نكردند
  . عشاي رباني سركشید جام شراب را در اثناي شركت در مراسم تناول

وي در این اثر نھ . جانسن در ھمان سال مھمترین نمایشنامھ خود موسوم بھ كیمیاگر را روي صحنھ آورد
تنھا از كیمیاگري، كھ تالش خستھكنندھاي بود، بلكھ از عدھاي متقلب و شیاد كھ مردم لندن را با حقھبازي 

من، كھ اطمینان داشت راز كیمیاگري را كشف كرده سر اپیكورم. خود بھ ستوه آورده بودند انتقاد كرد
  :است، چنین گفت

  امشب

  . ھرچھ اثاث فلزي در خانھ دارم بھ طال تبدیل خواھم كرد

  . و فردا صبح زود سراغ ھمھ سربكاران و مفرغكاران خواھم فرستاد

كرد، دوونشر و ھمچنین ھمھ مس معدن الثبري را ابتیاع خواھم ; و ھمھ قلع و سرب آنھا را خواھم خرید
  . كورنوال را خواھم خرید

زیرا قصد دارم مثل سلیمان، كھ چون من داراي . ... و آنھا را بھ صورت ھند غربي درخواھم آورد
سنگھاي گرانبھا بود، عدھاي ھمسر و صیغھ داشتھ باشم، سپس كمري از اكسیر براي خود درست خواھم 

  . ... تن برآیمكرد كھ مثل كمر ھركولس باشد و از عھده پنجاه 

  . ... و چاپلوسان من از بھترین و موقرترین فالگیراني خواھند كھ با پول خودم بتوانم آنھا را بھ دست آرم

  . گوشت خوراكي من ھمھ در صدفھاي ھندي خواھد بود

  . ... و ظروفم از عقیقي كھ در طال نشانده باشند و در آن زمرد و یاقوت و لعل بھ كار رفتھ باشد

قارچھاي كھنھ و نوك پستانھاي برآمده و چرب ماده خوكھاي چاق و آبستن را كھ بھ تازگي بریده و نیز 
  )). این ھمھ طال، پیش برو، و شھسوار شو: ((باشند بھ آشپز خود خواھم داد و بھ او خواھم گفت

ھوع و سر اپیكور نمونھ نادري است، ولي دیگران اشخاص بیارزشي ھستند كھ سخنانشان پر از مطالب م
باعث تاسف است كھ بن، با آن ھمھ معلومات، تا این اندازه در كلمات عوامانھ محالت كثیف . زننده است

ھایي انتقاد  پیرایشگران بھ طرزي نابخشودني از او بھ سبب نوشتن چنین نمایشنامھ. لندن تبحر یافتھ بود
  . آنان انتقام گرفتجانسن با مسخره كردن آنھا در بازار مكاره بارثالومیو از . كردند

واقعپردازي ((جانسن كمدیھاي دیگري نیز نگاشت كھ پر از شور و ھیجان است، و گاھي ھم علیھ 
  . خود طغیان میكرد، و در چوپان غمگین عنان خیال را بیپروا رھا كرد)) خشونتآمیز

گامھاي او تیغھ علفي را خم نمیكرد و قاصدك كركدار را از ساقھ خود نمیتكانید، ولي مثل باد غرب 
  . بسرعت میگذشت

  . و ھر جا كھ میرفت، ریشھ گلھا ضخیمتر میشد، زیرا او با پاھاي معطر خود آنھا را كاشتھ بود
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ھاي زیبایي كھ در كمدیھاي او  نغمھولي جانسن این نمایشنامھ را ناتمام گذاشت، و حس رمانتیك خود را بھ 
بنابر این، در شیطان خر . پراكنده است منحصر كرد، درست مثل جواھري كھ در تفالھ فلزھا نشانده باشند

  : ناگھان چنین میگوید) ١۶١۶(است 

آیا سوسن درخشاني را پیش از آنكھ بھ دست گستاخي چیده شود دیدھاید آیا ریزش برف را پیش از آنكھ بر 
خاك كثیف شود مالحظھ كردھاید آیا پشم سگ آبي یا پرھاي نرم قو را احساس كردھاید آیا بوي غنچھ  اثر

نسترن یا بوي سنبل ھندي را در آتش استشمام كردھاید آیا از كیسھ زنبور چشیدھاید محبوب من ھمین طور 
  ! سفید و نرم و شیرین است

وستراتوس اقتباس با استادي و مھارت كامل بھ صورت ، كھ جانسن آن را از فیل))بھ سیلییا((البتھ آھنگ 
  . درآورد، از آن شیرینتر است)) با چشمان خود بھ سالمتي من بنوش((

وي در حكم ملكالشعراي . پس از مرگ شكسپیر، جانسن رھبر مسلم صنف شاعران بھ شمار میرفت
ت او را غالبا صاحب این مقام غیررسمي انگلستان بود، و اگر چھ رسما بھ این نام مشھور نشد، دولت وق

دوستان زیادي كھ در میخانھ مرمید . مارك جھت او معین كرد ١٠٠میدانست و مستمري سالیانھاي بھ مبلغ 
بھ گرد او حلقھ زده بودند، در پشت خلق تند و زبان تلخ او طبیعت خویش را در مییافتند و از سخنان 

بن جانسن، مثل . در قرن بعد تقریبا رئیس خود میشمردندشیرین او بھرھمند میشدند و او را مثل ھمنامش 
و )) شكم كوه آسا((خود وي از داشتن . سمیوئل جانسن، مردي تنومند بود و از او خوش اندامتر نبود

كھ در نتیجھ اسقربوط پر از لكھ شده بود مینالید، و كمتر دیده شده بود كھ بھ دیدن )) صورت ناھمواري((
  . او را در نتیجھ سنگیني خود نشكنددوستي برود و صندلي 

، مقر خود را بھ میخانھ شیطان در كوچھ فلیت انتقال داد و در آنجا كلوب آپولو، كھ توسط ١۶٢۴در سال 
جانسن، در ; او تاسیس یافتھ بود، مرتب تشكیل جلسھ میداد تا با خوراك و شراب و بذلھگویي جشن بگیرد

ھنگامي كھ بدانجا میرفت، دست بھ نردھاي میگرفت و مثل  گوشھاي از اطاق، نشیمن مرتفعي داشت و
بنامند، و در میان آنان جیمز شرلي، )) قبیلھ بن((رسم شده بود كھ پیروان او را . سلطاني برتخت مینشست

  . مینامید، دیده میشدند)) بن مقدس((تامس كرو، و رابرت ھریك، كھ او را 

طبق . را تحمل كند، نیازمند صبري درخور قدیسین بود جانسن براي آنكھ فقر و بیماري سالھاي پیري
وي پول خود را بھ سرعت خرج . لیره عایدش نشده بود ٢٠٠ھایش حتي  محاسبھ او، از ھمھ نمایشنامھ

جانسن استعداد مالي شكسپیر را، كھ باعث تخصص او در . میكرد و سر فرصت از گرسنگي رنج میكشید
لز اول مستمري او را ھمچنان پرداخت، ولي ھنگامي كھ پارلمنت از چار. امور مستغالت شده بود، نداشت

لیره براي او  ١٠٠مبلغ  ١۶٢٩اما چارلز در . حقوق پادشاه كم كرد، آن مستمري ھمیشھ پرداخت نشد
)) بن جانسن بیمار و فقر((لیره براي  ۵٠فرستاد و رئیس و كشیشان كلیساي وستمینستر حاضر شدند 

ھایش مورد پسند نیفتادند، شھرت او رو بھ نقصان نھاد، دوستان از اطرافش  شنامھآخرین نمای. بپردازند
تنھا زندگي میكرد و ایام را، بھ سبب ابتال بھ فلج، در  ١۶٢٩در . پراكنده شدند، و زن و كودكانش مردند

او را در . اما ھشت سال دیگر در درد و فقر گذراند. بستر میگذرانید، و فقط پیرزني از او پرستاري میكرد
كلیساي وستمینستر بھ خاك سپردند و جان یانگ روي سنگي كھ مقابل گور اوست جملھ مشھوري بدین 

باقي مانده است، ولي )) بیمانند((و )) اي((از این جملھ، كلمات )). اي بن جانسن بیمانند: ((مضمون نوشت
  . ھر انگلیسي تحصیلكردھاي میتواند بقیھ را درك كند

VI - ١۶٣١- ١۵٧٣: جان دان  

در كنفرانس ھمتن كورت، یكي از نمایندگان پیرایشگران پیشنھاد كرد كھ ترجمھ تازھاي از كتاب مقدس بھ 
ولي جیمز اول . ھاي موجود بھ اندازه كافي خوبند اسقف لندن اعتراض كرد و گفت كھ ترجمھ. عمل آید
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این كار را ; كشیده شودزحمت مخصوصي جھت ترجمھ واحدي ((حرف او را رد كرد و دستور داد كھ 
بھترین علماي دو دانشگاه انجام دھند، سپس اسقفھا در آن ترجمھ تجدیدنظر كنند، بعد آن را بھ شوراي 

ھاي دیگر را  سلطنتي تقدیم دارند، و سرانجام طبق تصویب پادشاه در ھمھ كلیساھا خوانده شود و ترجمھ
ھاي سابق،  بھ ترجمھ; دیگر بھ این كار پرداختندسر ھنري سویل و چھل و شش دانشمند )). كنار بگذارند

و ترجمھ جدید را در مدت ھفت سال بھ ; كھ توسط ویكلیف و تیندل صورت گرفتھ بودند، نیز رجوع كردند
رسمي شد و در زندگي و ادبیات و  ١۶١١در سال )) متن مجاز((این ) ١۶٠۴١۶١١. (پایان رساندند

. در حدود ھزار جملھ نغز از این ترجمھ در زبان انگلیسي رواج یافت. محاوره انگلیسیھا تاثیري عظیم نھاد
پرستش كتاب مقدس، كھ در كشورھاي پروتستان شدید بود، در انگلستان شدیدتر شد و پیرایشگران، بعد 
فرقھ كویكرز، و سپس متودیستھا بھ تحقیق در متن آن پرداختند و تا حد پرستش بھ آن دلبستگي یافتند، و 

تاثیر آن ترجمھ در . ھاي را كھ مسلمانان بھ قرآن داشتند، آنان نسبت بھ كتاب مقدس ابراز داشتندھمان عالق
ھاي كوتاه و  سبك ادبي انگلستان كامال مفید بود، زیرا نثر تفنني و پیچیده عصر الیزابت را بھ صورت جملھ

اصطالحات اصیل  محكم و روشن و طبیعي درآورد و، بھ جاي عبارات و تركیبات خارجي، كلمات و
در این ترجمھ، اگر چھ از لحاظ علمي ھزاران اشتباه راه یافت، كتب عھد . انگلیسي در آن بھ كار رفت

عتیق و عھد جدید، كھ بھ زبان عبري عالي و یوناني معمولي بودند، بھ صورت مھمترین یادگار نثر 
  . انگلیسي درآمدند

كھ بعدا (یكي تاریخ جھان : عالي بودند، بھ وجود آمدند در دوره جیمز دو اثر دیگر نیز، كھ داراي نثري
اثر سر والتر رالي، و دیگري تشریح مالیخولیا، اثر رابرت برتن، ) درباره آن مطالب بیشتري خواھیم گفت

كھ اثر عظیمي بود و معاون اسقف، قدیس تامس، در آكسفرد قسمتي از معلومات انباشتھ شده خود را 
در آغاز مردم او را . حكام نجوم و ادبیات كالسیك و فلسفھ در حاشیھ آن نگاشتدرباره الھیات و علم ا

میدانستند، ولي او بعدا بھ اندازھاي مالیخولیایي و افسرده شد كھ چیزي جز سخنان و )) شاد و لطیفھگو((
خود كتابھاي بسیاري از )) سوداي((برتن براي زدودن . شوخیھاي زشت كرجیرانان خوشحالش نمیكرد

وي با این كتابھا، نسخھ دستنوشتھاش، وظایف . ابخانھ بودلیان میگرفت و آنھا را آزمندانھ مطالعھ میكردكت
او زایجھ خود را دید . كشیشي، و علم احكام نجوم، روزھاي غمانگیز و شبھاي پرستاره خود را میگذرانید

متھم ساختند كھ فقط براي اثبات و روز وفاتش را با چنان دقتي پیشبیني كرد كھ دانشجویان آكسفرد او را 
  . پیشبیني خود خویشتن را بھ دار آویختھ است

وي اگر چھ در آغاز قصد دارد كھ درباره مالیخولیا تحقیق، و . وجود او را در كتابش میتوان احساس كرد
ز سپس با نوعي خوشمزگي، كھ ا. دوایي براي آن تجویز كند، اما پرت شدن از موضوع را دلچسبتر مییابد

لحاظ پیچیدگي بھ سبك رابلھ شبیھ است، ھر موضوعي را مثل مونتني سرسري بررسي میكند، در ھر 
: و میگوید. صفحھاي كلمات التیني و یوناني بھ كار میبرد، و احساس میكند كھ تالیف ھمان دلھدزدي است

ن اعتراف میكند كھ ھمچنی)). فقط انشا و سبك از آن ماست. ما چیزي جز آنچھ گفتھ شده است نمیگوییم((
  : در این باره مینویسد. جھان را بوسیلھ كتب یا اخباري كھ بھ آكسفرد راه مییابد میشناسد

شایعات معمولي درباره جنگ، طاعون، حریق، سیلزدگي، دزدي، قتل، ; ھر روز اخبار تازھاي میشنویم
، محاصره شھرھا در فرانسھ، قتلعام، شھاب، ستاره دنبالھدار، طیف، چیزھاي نادر، اشباح، تصرف شھرھا

سربازگیري و تداركات روزانھ و نظایر آنھا كھ در این ایام پرآشوب ; آلمان، تركیھ، ایران، لھستان، و غیره
دیده میشوند، نبردھا و كشتھ شدن سربازان، خراب شدن كشتیھا، دریازني، جنگھاي دریایي، صلحھا، 

ھمچنین مقدار بسیاري نذر، آرزو، اقامھ دعوا، فرمان،  .ھا، نیرنگھاي جنگي، و اخطارھاي تازه اتحادیھ
عروسي، انواع نقاببازي، ضیافت، ... درخواست، شكایت، استمداد، قانون، اعالمیھ، عقیده، شقاق، بدعت، 

  ... جشن، 

  . تدفین
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زیرا فقط اسمھا و تاریخھا . برتن احساس میكند كھ اگر اخبار یك روز را بشنود، تا آخر سال كافي است
دنیایي خیالي مخصوص خودم خواھم ساخت كھ در : ((وي در ترقي بشر تردید دارد و میگوید. تغییر میكند

ولي در . اوست شرح میدھد، سپس آن را با جزئیاتي كھ پرداختھ خیال خود ))آن آزادانھ فرمان خواھم داد
در این ضمن، از . حقیقت مطالعھ در گوشھ اطاق خود یا در كنار تمز را بر اصالح بشریت ترجیح میدھد

ولي، از فرط نقل قول، در كار خود درمیماند و دوباره . ھمھ نویسندگان جھان مطالب شیریني نقل میكند
ز، تصمیم میگیرد كھ با علل افسردگي و صفحھ با حروف ری ١١۴غمگین میشود و پس از سیاه كردن 

مالیخولیا كھ بھ عقیده او عبارت از گناه، شھوت، بیاعتدالي در خوردن و نوشیدن، دیوھا، جادوگرھا، 
فرفر كردن باد در شكم و آروغ ((كھ عالمتھاي آن عبارت است از ... ستاره، یبوست، افراط در مقاربت 

پس از آنكھ دویست بار از موضوع اصلي پرت . پنجھ نرم كند دست و)) و خوابھاي آشفتھ دیدن... زدن 
دعا، پرھیز، دوا، مسھل، داروھاي پیشابآور، ھواي ; میشود، معالجاتي جھت دفع مالیخولیا تجویز میكند

و سپس دوباره ; آزاد، ورزش، بازي، نمایش، موسیقي، مصاحب خوب، شراب، خواب، حجامت، گرمابھ
  . ري كھ ھر صفحھ باعث نومیدي و در عین حال شعف میشوداز موضوع پرت میشود، بھ طو

پیش میآیند، مانند ریچارد گراشا، ایبرھم )) شاعران مابعدالطبیعھ((در شعر، غزلسرایان عقبنشیني میكنند و 
كولي، جان دان، جورج ھربرت كھ با زیبایي خاصي درباره آرامش و حالت تقدس خانھ یك كشیش تابع 

میخواند كھ بھ فلسفھ و )) مابعدالطبیعي((سمیوئل جانسن از آن لحاظ آنھا را . فتندآیین انگلیكان سخن گ
استدالل متمایل بودند، ولي بھ طور كلي بدان سبب مابعدالطبیعي نامیده شدند كھ از لیلي یا گونگورا یا 

چیدگیھا و ھا و عقاید نوظھور، بذلھگوییھا، پی شعراي گروه پلئیاد سبكي اقتباس كردند كھ پر زا نكتھ
ولي این ابداعات مانع آن نشد كھ دان بھترین شاعر . منتخبات كالسیك، و مطالب مجھول و دشوار بود

  . عصر خود شود

در زمان الیزابت از عشق، در عھد جیمز از تقوا، و . دان مانند جانسن و چپمن، سلطنت سھ پادشاه را دید
دامن مذھب كاتولیك پرورش یافتھ، از  در عصر چارلز از مرگ سخن گفت، وي، كھ در كودكي در

كشیشان یسوعي تعلیم دیده، و در آكسفرد و كیمبریج درس خوانده بود، از تلخي تعقیب و اختفا آگاھي 
گاھي . برادرش، ھنري، بھ جرم پنھان كردن یك كشیش تبعیدي، دستگیر شد و در زندان درگذشت. داشت

 ١۵٩٢ولي تا سال . د گرانادا افسردگي خود را تخفیف میدادھاي قدیسھ ترسا و لویس  جان با مطالعھ نوشتھ
ھوش جوان و مغرور او عجایب ایمانش را رد كرده بود، و دھسالھ سوم عمرش در ماجراھاي نظامي و 

  . تعقیبھاي عاشقانھ و فلسفھ شكاكیت سپري شد

تنوع ((ھم از در مرثیھ ھفد. مدتي نیز قریحھ شاعرانھ خود را وقف آمیزش بیپرده زن و مرد كرد
  :ستایش كرد و گفت)) شیرینترین قسمت عشق

  ! پدران ما در روزگاران قدیم چھ خوشبخت بودند، زیرا تعدد عشق را جنایت نمیدانستند

در مرثیھ نوزدھم تحت عنوان )). از ھلسپونت میان سستوس و آبیدوس بھ شنا گذشت((در مرثیھ ھجدھم 
بھ دستھاي : ((، دان او را با شعر عریان میكند و بھ او میگوید))خطاب بھ معشوقھ او كھ بھ بستر میرود((

از طرف دیگر حشرھشناسي را با عشق میآمیزد و میگوید از آنجا كھ ككي در )). ولگرد من اجازه بده
نتیجھ گزیدن او و معشوقش خون ھر دو را درھم آمیختھ است، آن دو ھمخون شدھاند و میتوانند، بدون آنكھ 

سپس از موضوعات سطحي اشباع میشود، بھ . شوند، با شوق و ذوق با یكدیگر بازي كنندگناھي مرتكب 
طرزي ناجوانمردانھ از بخشندگي زنان انتقاد میكند، زیباییھاي گذشتھ آنان را از یاد میبرد، و فقط 

میگوید و از این لحاظ، بھ جولیا نخست ناسزا ; نیرنگھایي را كھ در دنیایي ظالم آموختھاند درنظر میآورد
عشقي كھ بر پایھ زیبایي ساختھ شده باشد، بھ ((بھ خواننده توصیھ میكند كھ ھمسر سادھاي برگزیند، زیرا 

آنگاه با ساختن اشعاري در جواب ویون، )). محض آنكھ زیبایي از بین برود، از میان خواھد رفت
  . د آمده است، تنظیم میكندوار)) عشق((وصیتنامھ شاعرانھ خود را، كھ در ھر بندي از آن ضربتي بھ 
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با اسكس در كشتي نشست و در حملھ بھ كادیث شركت كرد، و دوباره با او بھ آسور و  ١۵٩۶دان در 
  . اسپانیا رفت

. در بازگشت بھ انگلستان، بھ عنوان منشي سرتامس اجرتن، كھ مھردار سلطنتي بود، انتخاب شد) ١۵٩٧(
و در صدد برآمد كھ ) ١۶٠٠(ا بھ عقد ازدواج خود درآورد، ولي با دختر برادر زن او فرار كرد، او ر

; بسھولت قافیھ ساخت و بھ ھمان سھولت نیز صاحب فرزندان بسیار شد. معاش خود را با شعر تامین كند
در نتیجھ سالمت زنش متزلزل شد و خود او شعري در . غالبا از تامین خوراك و پوشاك آنان عاجز میماند

  . دفاع از خودكشي سرود

و در سال ) ١۶٨٠(عاقبت از عمل خویش اظھار پشیماني كرد، اجرتن پولي جھت خانواده او فرستاد، 
سال بعد، . سر رابرت دروري چند اطاق در قصر خود در كوچھ دروري لین در اختیارش نھاد ١۶١٠

)) جھان تشریح((سررابرت تنھا دختر خود را از دست داد، و دان نخستین شعر مھم خود را تحت عنوان 
در مرثیھ او سرود و آن را بدون امضا منتشر ساخت، وي در این مرثیھ مرگ الیزابت دروري را تعمیم و 

  : نابودي بشر و جھان را نیز مانند مرگ او دانست

  . ... بدین ترتیب جھان از نخستین ساعت فاش شد

  . و فلسفھ جدید ھمھ چیز را مورد تردید قرار میدھد

وش شده است، خورشید و زمین از میان رفتھاند، و ھیچ كس نمیداند كھ زمین را در عنصر آتش كامال خام
  . كجا جستجو كند

  . و بشر آزادانھ اعتراف میكند كھ پایان این جھان فرا رسیده است

  . ... ھنگامي كھ در سیارات و آسمان جھانھاي تازھاي میبیند، آنگاه در مییابد كھ آنھا نیز فرو میریزند

ھمھ چیز قطعھ قطعھ میشود و پیوستگي ھر مال و منال بایستھ، و ھرگونھ نسبت و خویشاوندي از میان 
  . میرود

است، و در )) گنگ و چالق((دان متاسف بود از اینكھ جھان، جھاني كھ روزي مركز آمرزش یزداني بود، 
را میستاید و )) دانش اندوزي عشق بھ((وي در حالتي . عالم بھ شمار میآید)) حومھ((علم نجوم جدید فقط 

  . در حالتي دیگر بیم دارد از اینكھ علم نوع بشر را نابود كند

  . با بیماري تازه در تن خود میجنگیم، و با فیزیك جدید صالح مخربتري داریم

بیماریھاي مكرر او و مرگ متوالي دوستانش كھ عالمت . از این لحاظ بود كھ دان بھ مذھب روي آورد
اگر چھ عقل او ھنوز الھیات را رد میكرد، او بھ عقل و . د، وي را بھ ترس از خدا واداشتمشئومي بو

بنابر این تصمیم گرفت كھ مذھب قدیمي را، . استدالل نیز اعتماد داشت و آن را نوعي مذھب میدانست
در سال . بدون چون و چرا، بپذیرد شاید این كار موجب آرامش روح او شود و ناني جھت او فراھم آورد

كشیش كلیساي انگلیكان شد و نھ تنھا با عباراتي مھیج و موقر بھ موعظھ پرداخت، بلكھ موثرترین  ١۶١۵
بھ عنوان كشیش مخصوص جیمز اول انتخاب شد، و در  ١۶١۶در . اشعار مذھبي زبان انگلیسي را سرود

ني را چاپ نكرده، ولي دان ھیچ گاه اشعار عاشقانھ دوره جوا. رئیس كلیساي جامع سنت پول گشت ١۶٢١
ھایي از آن بھ صورت دستنوشتھ انتشار یابند اما در این ھنگام، طبق گفتھ بن  اجازه داده بود كھ نسخھ

در عوض بھ . جانسن، سخت از این كار پشیمان شد و در صدد برآمد كھ ھمھ اشعارش را از بین ببرد
  :پرداخت و مرگ را بھ مبارزه طلبید)) غزلیات مقدس((سرودن 
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اي مرگ، مغرور نشو، اگر چھ بسیار كس تو را قوي و وحشتانگیز دانستھاند، ولي تو این گونھ نیستي، 
  ... زیرا، اي مرگ بیچاره، كساني كھ مغلوب تو میشوند، نمیمیرند، و تو نیز نمیتواني مرا بكشي، 

  . و ھنگامي كھ خواب كوتاه بھ پایان برسد، براي ھمیشھ بیدار خواھیم بود

  . كھ خواھي مرد)) تویي((مرگي نخواھد بود، اي مرگ،  و دیگر

، كھ از بیماري سختي بھبود یافتھ بود، در دفتر یادبود روزانھ خود ابیات مشھوري بدین ١۶٢٣در سال 
فوت ھر كسي مرا تحلیل میبرد، زیرا من جزو بشریتم، بنابر این بھ من نگویید كھ : ((مضمون نوشت

در نخستین جمعھ در ایام روزه بزرگ . ید، زیرا براي تو بھ صدا درمیآیدناقوس براي كھ بھ صدا درمیآ
، دان از بستر بیماري برخاست تا بھ موعظھاي كھ بعدابھ عنوان فاتحھ خود او محسوب شد، ١۶٣١سال 

دستیارانش، كھ میدیدند از او جز پوستي بر استخوان نمانده است، كوشیدند تا از آن كار بازش . بپردازد
ولي او نپذیرفت، و پس از پایان آن موعظھ فصیح كھ حاكي از اعتماد وي بھ روز رستاخیز بود،  دارند،

در حالي كھ اظھار خشنودي میكرد كھ خداوند او را بھ انجام دادن وظیفھ مطلوبش موفق كرده است بھ ((
وي در )). تان بردندو مرداني پارسا او را بھ گورس. ... خانھ خود شتافت، ولي دیگر از آنجا بیرون نیامد

، روي بازوان مادرش، كھ گناھان او را با شكیبایي تحمل كرده و بھ مواعظش با لطف و ١۶٣١مارس  ٣١
  . مھرباني گوش داده بود، درگذشت

در زندگي او، كھ پر از فعالیت و ھیجان بود، شھوت و عشق و تردید و فساد راه یافتھ بود، و سرانجام دان 
ما كھ امروز از خواندن اشعار سپنسر خستھ میشویم، تقریبا از . رین بازگشتبھ آغوش گرم مذھب دی

مطالعھ ھر صفحھ از آثار این مرد واقعبین و ھوسباز، كھ در عین تجدد، وابستھ بھ قرون وسطاست، در 
  . شگفت میافتیم

صر الیزابت وي زیباییھاي تصنعي سخنان ع. اشعار او ناھنجار و نامطبوعند، ولي خود او چنین میخواست
ھمچنین . را دوست نداشت و بیشتر مایل بھ استعمال كلمات غیرعادي و استفاده از عروض جالب بود

پس از آنكھ چنگ . میخواست كھ صداھاي ناجور و خشن را بھ صورت آھنگھایي غیرعادي درآورد
داراي وقاحتي  كاتولوسمالیخولیا رھایي یافت، شعر او داراي مطلب مبتذلي نبود، و این مرد، كھ مانند 

مھذب بود، چنان لطیف طبع و ژرفبین شد و چنان در استعمال كلمات و وصف حاالت مخصوص تبحر 
  . دیافت كھ ھیچ شاعري، جز شكسپیر، نمیتوانست در آن دوره شگفتانگیز با او برابري كن

VII - جیمز و ایجاد اشكاالت تازه  

، جیمز بھ شیوه محبتآمیز و محیالنھ خود ١۶١۵در سال . ھاي خائنند عشق و دیپلماسي بھ مثابھ ھمخوابھ
فریفتھ جوان بیست سالھ زیبا و پرشور و ثروتمندي بھ نام جورج ویلیرز شد و بھ او لقب ارل، و سپس 

باكینگم، كھ كثرین منرز نام داشت، ظاھرا از كلیساي انگلیكان زن . ماركي، و بعد دیوك آو باكینگم داد
تابعیت میكرد، ولي باطنا بھ مذھب كاتولیك دلبستگي داشت و ھمین امر ممكن است او را بھ دوستي با 

  . اسپانیا ترغیب كرده باشد

. اروپایي كندخود جیمز مردي صلحدوست بود و اجازه نمیداد كھ الھیات یا دریازني او را گرفتار مسائل 
ھنگامي كھ فردریك، پادشاه . وي پس از روي كار آمدن، بھ جنگ طوالني انگلستان با اسپانیا خاتمھ داد

زمستاني، فرمانرواي پاالتینا و شوھر الیزابت دختر محبوب جیمز، سرزمین و سلطنت خود را در آغاز 
از دودمان ھاپسبورگ بود، در  جنگ سي سالھ از دست داد، جیمز امید داشت كھ پادشاه اسپانیا، كھ

صورت رضایت، بھ فردیناند دوم، امپراطور ھاپسبورگ، توصیھ كند كھ فردریك را دوباره بھ تاج و تخت 
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خود برساند، جیمز، علیرغم اكراه و تنفر انگلیسیھا، بھ فیلیپ چھارم پیشنھاد كرد كھ خواھرش ماري را بھ 
  . داشت، درآورد عقد ازدواج ولیعھد انگلستان، كھ چارلز نام

وي نھاني با جلوس جیمز بر تخت . رالي در نتیجھ سیاست خود در مورد اسپانیا جانش را از دست داد
جیمز، پس از رسیدن بھ لندن، او را . سلطنت مخالفت كرده و با اسكس، طرفدار جیمز، بسختي جنگیده بود

در چند توطئھ رالي، با شور و ھیجاني كھ مخصوص خود او بود، . از ھمھ مناصب دولتي محروم ساخت
و چون خود را بیگناه میدانست، در ; از این رو در برج لندن زنداني شد. بھ منظور خلع پادشاه شركت كرد

دسامبر  ١٣آنگاه او را محاكمھ كردند و، طبق دلیل مشكوكي، قرار شد كھ او را در . صدد خودكشي برآمد
دسامبر نامھاي مشحون از محبت و  ٩وي در . دھایي كھ بھ خائنان میدادند، اعدام كنن ، با ھمھ شكنجھ١۶٠٣

جیمز خواھشھاي ملكھ و شاھزاده ھنري را در مورد عفو او . دینداري بھ طرزي بیسابقھ بھ زن خود نوشت
ولي بھ آن زنداني اجازه داد كھ مدت پانزده سال دیگر در قید حیات باشد، و ھمیشھ نیز حكم اعدام . نپذیرفت

بھ زن رالي اجازه داده شد كھ با او در خانھ كوچكي كھ وي در محوطھ زندان . را باالي سر او نگاه داشت
او تجاربي در شیمي بھ عمل آورد، اشعار جالبي ; دوستانش براي او كتاب آوردند. ساختھ بود زندگي كند

 انتشار یافت، داراي مقدمھاي پیچیده ١۶١۴ساخت، و كتاب تاریخ جھان را نگاشت، این كتاب، كھ در سال 
بھ مصر، یھودا، ایران، كلده، ; ابتداي آن درباره نینوا بود. و مطول و حاكي از فكري پریشان و آشفتھ بود

رالي نمیخواست كھ موضوع . و بھ دوران امپراطوري روم خاتمھ مییافت; یونان، و كارتاژ میپرداخت
نوشتن تاریخ زیاد دنبال  ھر كس كھ در((كتاب او تا زمان حاضر ادامھ داشتھ باشد، زیرا بھ عقیده او 
سبك او بتدریج بھتر شد، در وصف جنگ )). حقیقت برود، ممكن است ناگھان دندان او را با لگد خرد كنند

  . دریایي ساالمیس بھ تعالي رسید، و در مطلب آخر، كھ خطاب بھ مرگ سزاوار و نیرومند بود، كمال یافت

لیره، دیوك آو  ١۵٠٠، پس از گردآوري ١۶١۶سال  در. اما رالي ھیچ گاه با شكست میانھ خوبي نداشت
باكینگم را با رشوه فریفت و او را بر آن داشت كھ از وي نزد پادشاه شفاعت كند، و قول داد كھ در 

صورت آزادي بھ امریكاي جنوبي برود، آنچھ را بنا بھ ادعاي خود او ذخایر طالي گویان بود كشف كند، و 
جیمز بھ قید شرط او را رھا ساخت، و موافقت كرد كھ او . فراواني بیاورد براي خزانھ تھي سلطنتي غنایم

با وجود این، ; بگیرند مالك شوند)) اقوام كافر و وحشي((و ھمراھانش چھار پنجم ھر گنجینھاي را كھ از 
كنت . پادشاه محیل حكم اعدام رالي را بھ عنوان تضمین حسن اخالق او بھ قوت خود باقي گذاشت

، سفیركبیر اسپانیا، تذكر داد كھ اسپانیا در گویان داراي متصرفاتي است، و اظھار امیدواري كرد گوندومار
كھ كسي بھ آنھا دست درازي نكند، جیمز، كھ خواھان صلح و وصلت با خانواده سلطنتي اسپانیا بود، بھ 

بیدرنگ حكم  رالي دستور داد كھ در امور ھیچ كشور عیسوي، بخصوص اسپانیا، دخالت نكند، وگرنھ
ولي چون گوندومار ھنوز اعتراض . رالي كتبا این اوامر را پذیرفت. اعدام در مورد او اجرا خواھد شد

  . میكرد، جیمز قول داد كھ اگر رالي تعھدات خود را نقض كند، حكم مرگ در مورد او اجرا شود

سوي مصب رود  بھ ١۶١٧مارس  ١٧رالي با كمك دوستان خود چھارده كشتي را مجھز كرد و در 
یكي از متصرفات اسپانیا بھ نام سانتوتوماس، در قسمت علیاي رودخانھ، مانع از رسیدن . اورنیوكو شتافت

بھ استثناي خود او كھ روي (ھمراھان رالي . رالي بھ معادن طالیي بود كھ فقط در عالم خیال وجود داشت
اما آن . وزاندند، و حاكم آن را بھ قتل رساندندپیاده شدند، بھ آن دھكده حملھ بردند، آن را س) كشتي ماند

قواي تقلیل یافتھ، كھ بر اثر مقاومت اسپانیاییھا مایوس شده بود، از جستجوي طال منصرف شد و دست 
خالي بھ كشتي بازگشت، رالي، كھ از شنیدن خبر قتل پسر خود دلسرد شده بود، معاون خود را مقصر 

ھمراھانش دیگر بھ او اعتمادي نداشتند و كشتیھا یكي پس از . تدانست، و او نیز بیدرنگ خود را كش
رالي پس از مراجعت بھ انگلستان و مطلع شدن از خشم پادشاه، درصدد . دیگري از ناوگان جدا میشدند

یك بار دیگر نیز تا گرینیچ گریخت، و در اینجا بود كھ بھ دست ; ولي او را گرفتند. فرار بھ فرانسھ برآمد
  . ل فرانسھ دستگیر و تسلیم شدیكي از عما

سپس او را بھ برج لندن فرستادند، و پادشاه بر اثر اصرار گوندومار دستور اجراي حكم اعدام او را صادر 
  . كرد
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رالي، كھ سرانجام از زندگي خستھ شده و آرزومند مرگ ناگھاني بود، با آرامش و وقاري كھ او را در نظر 
در . عجلھ كنیم: ((دشمنان اسپانیا بھ صورت قھرمان درآورد، بھ محل اعدام رفت و بھ نمایندگان دولت گفت

كنند كھ من از ترس نمیخواھم دشمنانم تصور . این ساعت تب و لرز دوباره بھ من عارض میشود
این دواي تلخي است كھ ھمھ امراض و : ((سپس با شست خود لبھ تبر را امتحان كرد و گفت)). میلرزم

  )). بدبختیھاي مرا بھبود میبخشد

اشراف : ((زن باوفایش جسد او را مطالبھ كرد و آن را در كلیسایي بھ خاك سپرد و بعدا در این باره نوشت
خداوند بھ من صبر جزیل . من دریغ داشتند، ولي تن بیجانش را بھ من سپردنداگر چھ زندگي او را از 

  )). عنایت فرماید

. سفر رالي یكي از اقداماتي بود كھ اتباع جیمز را با آرزوھاي دور و دراز بھ سوي امریكا كشانید
ان بھ امید نجات كشاورزان بھ امید یافتن زمین، ماجراجویان بھ قصد متمول شدن با تجارت تا غنیمت، جانی

از قساوت قانون، و پیرایشگران با تصمیم بھ افراشتن پرچم خود بر روي سرزمین تازه مخاطرات و 
، ١۶٠۶١۶٠٧ویرجینیا بین سالھاي . خستگیھاي دریا را بھ منظور ایجاد انگلستانھاي جدید بھ جان خریدند

ھاي انفصالیون، كھ حاضر بھ  ستھكشیشھاي د. مستعمره شدند ١۶١٠، و نیوفندلند در ١۶٠٩برمودا در 
این . بھ ھلند گریختند ١۶٠٧قبول كتاب دعا و مراسم كلیساي انگلیكان نبودند، با پیروان خود در 

حركت كردند، اقیانوس را پیمودند و، ) سپتامبر(، ساوثمتن، و پلیموت )١۶٢٠ژوئیھ (از دلفت )) آوارگان((
  ). دسامبر ٢١(قدم نھادند [ ر انگلستان جدیدد]پس از سھ ماه عذاب، بر فراز صخره پلیموت 

لیره سرمایھ و ھفده كشتي نداشت، بھ عبث  ٠٠٠,٣٠در آسیا، كمپاني انگلیسي ھند شرقي، كھ بیش از 
لیره سرمایھ و  ٠٠٠,۵۴٠ھا را از كمپاني ھلندي ھند شرقي، كھ داراي  كوشید كھ بنادر تجارتي و راه

ھاي تجارتي  ، ماموریت سر تامس رو منجر بھ تاسیس بنگاه١۶١۵اما در سال . شصت كشتي بود، بگیرد
و قلعھ سنت جورج بھ منظور حمایت از آنھا ساختھ ; در احمدآباد، سورت، آگره، و سایر نقاط ھندوستان شد

بدین ترتیب، نخستین قدم براي ایجاد امپراطوري بریانیا در ھندوستان برداشتھ ) ١۶۴٠. (شد و مجھز شد
  . شد

ششھاي بسیار بھ منظور پیش بردن منافع تجارتي، با وجود تشویقھاي پارلمنت و احساسات علیرغم كو
مجلس عوام از . میھنپرستانھ مردم، جیمز مدت شانزده سال دست از سیاست صلحجویانھ خود برنداشت

ر جنگ وي استدعا كرد كھ بھ طرفداري از پروتستانھاي بوھم و آلمان، كھ موقعیتشان بھ خطر افتاده بود، د
سي سالھ شركت كند، و نیز از وي تقاضا كرد كھ، بھ جاي شاھزاده خانمي اسپانیایي، زني پروتستان براي 

گذشتھ از این، مجلس از سیاست او مبني بر تخفیف قوانین ضد كاتولیك انتقاد . یگانھ فرزند خود بگیرد
بگیرد و آنان را با مذھب پروتستان از وي خواست كھ ھمھ كودكان كاتولیك را از پدران و مادرانشان ; كرد

و بھ او اخطار كرد كھ رواداري ممكن است باعث شود كھ كلیساي كاتولیك، كھ علنا مذاھب ; بھ بار آورد
  . دیگر را قبول ندارد، قوت بگیرد

 ١۶۴٢اختالف نظر میان پارلمنت و پادشاه تقریبا بھ صورت اختالفي درآمد كھ در سال  ١۶٢١در سال 
مجلس عوام، كھ از اسراف و تبذیر دربار و وجود انحصارات . منت طویل و چارلز درگرفتمیان پارل

مخالف تجارت شكایت داشت، انحصاركنندگان را جریمھ و تبعید كرد و این ادعاي آنھا را كھ صنایع 
دخالت ھنگامي كھ جیمز پارلمنت را، بھ سبب . جدیدالتاسیس باید از رقابت دور نگاه داشتھ شوند، نپذیرفت

اعتراض ((اعالمیھاي تاریخي موسوم بھ  ١۶٢١دسامبر  ١٨در امور مجریھ، مذمت كرد، پارلمنت در 
آزادیھا، معافیتھا، امتیازھا، و حدود و اختیارات : (( صادر كرد كھ در آن دوباره نوشتھ شده بود)) بزرگ

چنین متذكر شده بود كھ پارلمنت ھم)). پارلمنت بھ منزلھ حق نخستزادگي وارث اتباع انگلستان است
امور دشوار مبرم مربوط بھ پادشاه و كشور و دفاع از مملكت موضوعات خاصي ھستند كھ باید در ((

جیمز ورقي از روزنامھ مجلس عوام را كھ حاوي این اعتراض )). پارلمنت مورد شور و بحث قرار گیرند
ستور توقیف چھار تن از رھبران د; منحل نمود ١۶٢٢فوریھ  ٨خود پارلمنت را در ; بود پاره كرد
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و، طبق درخواست باكینگم، نقشھ وصلت با خانواده ; پارلمنت را ساوثمتن، سلدن، كوك، و پیم صادر كرد
  . سلطنتي اسپانیا را جسورانھ تعقیب نمود

، این وزیر بیپروا از پادشاه تقاضا كرد كھ بھ او اجازه دھد شاھزاده چارلز را جھت نشان دادن او بھ مردم
جیمز با اكراه موافقت كرد، زیرا . و دیدن شاھزاده خانم اسپانیایي، بھ مادرید ببرد و وصلت را انجام دھد

  . میترسید كھ فیلیپ چارلز را بھ انگلستان پس بفرستد و آن جوان مضحكھ اروپا شود

یبا قابل دسترسي ، دریافتند كھ آن شاھزاده خانم ز١۶٢٣شاھزاده و دیوك پس از ورود بھ اسپانیا در مارس 
نیست، و دیدند بھ ھمان اندازه كھ انگلیسیھا از آمدن شاھزاده خانمي كاتولیك ناخشنودند، اسپانیاییھا نیز از 

فیلیپ و وزیرش، . فكر ازدواج یكي از افراد خانواده سلطنتي با جواني پروتستان خشمگین ھستند
گا نمایشنامھاي جھت جشنھایي كھ بھ منظور لوپھ د و; اولیوارس، میھمانان را با كمال ادب پذیرفتند

والسكوئز تصویري از چارلز كشید، و باكینگم با زیبارویان اسپانیایي، تا آنجا ; خوشامد آنھا برپا شد نوشت
اما شرط اساسي این ازدواج آن بود كھ كاتولیكھاي انگلستان . كھ با شرافتشان منافات نداشت عشقبازي كرد

چارلز بیدرنگ و جیمز سرانجام این شرط را پذیرفتند، و عقدنامھ تنظیم . شوند از آزادي مذھبي بھرھمند
ولي ھنگامي كھ جیمز از فیلیپ تقاضا كرد كھ در صورت لزوم براي استقرار مجدد فردریك پادشاه ; شد

و زمستاني، در پاالتینا اسلحھ بھ كار برد، فیلیپ حاضر نشد در این مورد تعھدي بكند، و جیمز بھ فرزند 
بھ  ١۶٢٣ژوئن  ١۴در نامھاي كھ جیمز در . وزیر محبوب خود دستور داد كھ بھ انگلستان باز گردند

اكنون بینھایت : ((آن نامھ بدین مضمون بود. فرزند خود نوشت، جنبھ انساني او را میتوانیم مالحظھ كنیم
ھ ھیچ موضوع دیگر، فقط من توجھي نھ بھ ازدواج تو دارم و نھ ب. پشیمانم كھ بھ تو اجازه رفتن دادم

!))! خدا نصیب كند! خدا نصیب كند! خدا نصیب كند. میخواھم كھ دوباره تو را در آغوش داشتھ باشم
شاھزاده خانم اسپانیایي، در اثناي تودیع با چارلز، از او قول گرفت كھ توجھي بھ حال كاتولیكھاي انگلستان 

نند قھرماني استقبال كردند، زیرا عروسي با خود نیاورده انگلیسیھا، پس از مراجعت چارلز، از او ما. بكند
  . بود، بلكھ چندتایي تابلو تیسین را بھ ھمراه داشت

، بھ فكر وصلت )چنانكھ اولیوارس بھ او گفتھ بود(باكینگم كھ دریافتھ بود اسپانیاییھا او را مسخره كردھاند 
. دختر ھانري چھارم، را براي چارلز نامزد كرد چارلز با خانواده سلطنتي فرانسھ افتاد و ھانریتا ماریا،

سپس آن . این دختر ھمان كسي بود كھ مذھب كاتولیك او یكي از مشكالت پارلمنتھاي آینده را بھ وجود آورد
وزیر پرشور جیمز را، كھ در این ھنگام از لحاظ جسمي و روحي علیل بود، بر آن داشت كھ بھ اسپانیا 

 ١۶٢۴پارلمنت، كھ در ماه فوریھ . تیب خود را محبوب مجلس عوام كرداعالن جنگ بدھد، و بدین تر
تشكیل یافت، سیاستھایي را تعقیب كرد كھ ناشي از عالقھ بازرگانان بھ ربودن غنایم اسپانیایي یعني 

گذشتھ از این، پارلمنت تصمیم داشت كھ نگذارد اسپانیا بھ امپراطور كاتولیك علیھ . مستعمره و بازار بود
مردم انگلستان، كھ سابقا جیمز را بھ سبب عالقھ او بھ صلح آدمي ترسو . تانھاي آلمان كمك برساندپروتس

فوجھایي كھ . میخواندند، در این ھنگام او را، بھ سبب احضار كردن افراد بھ خدمت نظام، جابر مینامیدند
طنت آرام خود را با جنگي عبث تشكیل یافت و پولھایي كھ تھیھ شد كافي نبود، و جیمز از اینكھ میبایستي سل

  . و بیھوده بھ پایان برساند متاسف بود

وي با افراط در خوردن و . در سالھاي آخر عمر جیمز، بیماریھاي گوناگون بر سر او ھجوم آوردند
میگساري اعضاي خود را مسموم ساختھ بود و در این ھنگام از نزلھ، ورم مفاصل، نقرس، سنگ كلیھ، 

ھر روز حجامت میكرد، تا آنكھ كوچكترین بیماري او این عمل را نیز . بواسیر رنج میبردیرقان، اسھال، و 
، ١۶٢۵مارس  ٢٧جیمز دیگر دوا نخورد و مراسم كلیساي انگلستان را بھ جاي آورد و در . بینتیجھ ساخت

  . ضمن آنكھ آخرین دعاھاي تسالبخش مذھب خود را زیرلب زمزمھ میكرد، درگذشت

ودپسندي و خشونت، از كساني كھ از لحاظ قوت و شجاعت و تھور بر او برتري داشتند جیمز، باوجود خ
استبداد او بھ طور كلي فرضي بود و با جبني كھ غالبا در برابر پارلمنت مقتدري سر تسلیم فرود . بھتر بود

ضي بمراتب ادعاھاي او در مورد دانستن علوم االھي مانع از آن نمیشد كھ وي اغما. میآورد آمیختھ بود
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عشق شدید او بھ صلح باعث پیشرفت انگلستان شد، و جلو پولپرستي . بیش از گذشتگان خود داشتھ باشد
چاپلوسان بھ سبب عقل و درایت او وي را . پارلمنت و شدت فداكاري اتباع خود را بھ خاطر دیگران گرفت

كشمكشھاي اروپایي كند، وي را سلیمان انگلستان مینامیدند، و رسولي، كھ نتوانستھ بود او را وارد 
اما جیمز نھ فیلسوف بود و نھ احمق، بلكھ . میخواند)) داناترین احمق در ھمھ كشورھاي عیسوي((

دانشمندي بود كھ بغلط پادشاه شده بود، و در عصري كھ اساطیر و جنگ رونق داشت، مردي صلح دوست 
  . فاتحي بیشتر ارزش داشتكتاب مقدسي كھ بھ امر جیمز ترجمھ شد از تاج سلطان . بود

  فصل ھفتم

  

  صالي خرد

١۵۵١- ٨۶۴٩  

I  - خرافات  

آیا مردم بھ سبب جھل فقیرند، یا بر اثر فقر جاھلند این سوالي است كھ باعث اختالف نظر متفكران سیاسي 
شده است، زیرا گروھي از آنھا كھ محافظھكارند توارث یعني اختالفات ذاتي ظرفیت فكري را مھم میدانند 

در جوامع، بھ نسبت . مرندو گروه دیگر كھ اصالحطلبند محیط یعني تاثیر تربیت و فرصت را موثر میش
با وجود این، حتي در كشوري بسیار . افزایش و توزیع ثروت، علم ترقي میكند و خرافات رو بھ تنزل مینھد

مترقي مخصوصا در میان مردم فقیر و طبقھ ثروتمند تنبل آن جنگلي از خرافات وجود دارد، مانند، 
بھ جن و روح و دیو، وردخواني، تعزیم، تعبیر  طالعبیني، كفبیني، فال بد، چشم بد، جادوگري، اعتقاد

خواب، غیبگویي، معجزات، حقھبازي، و اعتقاد بھ خاصیتھاي پنھاني و نافع و مضر كانیھا و گیاھان و 
در این صورت مالحظھ میكنید كھ در جامعھاي كھ ثروت آن كم یا در دست عده معدودي است، . جانوران

در نظر كساني كھ از حیث عقالني و . گلھاي آن را پژمرده میكند ھاي علم را مسموم و چگونھ جھل ریشھ
جسمي ضعیفند، خرافات عامل مفیدي است، و روزھاي خستھ كننده آنھا در نتیجھ اعتقاد بھ عجایب مھیج 

  . خوشتر میشود، و رنج فقر و فاقھ آنھا با اعتقاد بھ قدرت جادو و امیدھاي مرموز تخفیف مییابد

، ششصد و پنجاه و دو صفحھ را بھ ذكر و توصیف مختصر خرافات عصر خود ١۶۴۶سرتامس براون در 
تقریبا ھمھ این علوم محتجبھ در میان مردم انگلستان عصر الیزابت و در اوایل سلسلھ . اختصاص داد

جیمز ششم كتاب موثقي تحت عنوان دیوشناسي انتشار داد كھ اثر ادبي  ١۵٩٧در . استوارت شیوع یافت
ھا بشوند و مردان و  جیمز در این كتاب نوشتھ بود كھ جادوگران میتوانند وارد خانھ. است وحشتانگیزي

زنان را عاشق یا دشمن یكدیگر كنند، یا مرضي را از یكي بھ دیگري انتقال دھند، یا تمثال مومي كسي را 
و شعبدھبازان و از این رو، جادوگران . بسوزانند و آن شخص را بكشند، یا طوفانھاي سھمگین برانگیزند

ھنگامي كھ جیمز بھ اتفاق عروسش از دانمارك بازمیگشت و . حتي مشتریان آنھا را مستحق اعدام دانست
نزدیك بود كشتي او بر اثر طوفان خرد شود، چھار تن را كھ مظنون واقع شده بودند شكنجھ داد و از آنھا 

و یكي از آنھا، بھ نام جان فین، پس از ; نداعتراف گرفت كھ خواستھاند او را با جادوگري از میان بردار
  . طعمھ آتش شد ١۵٩٠ھاي وحشیانھ، در  تحمل شكنجھ

كلیساي اسكاتلند در این سیاست با پادشاه موافق بود، و قضاتي كھ نسبت بھ جادوگران سختگیري نمیكردند 
سختي داراي یك  ، قریب ھشت ھزار زن در اسكاتلند، كھ بھ١۶٠٠و  ١۵۶٠میان سالھاي . تكفیر میشدند
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پزشكان . در انگلستان اعتقادبھ جادوگري تقریبا عمومي بود. میلیون جمعیت بود، در آتش افكنده شدند
خود الیزابت، كھ ملكھاي . دانشمندي مانند ویلیام ھاروي و سرتامس براون نیز چنین عقیدھاي داشتند

گ تلقي شود، و بھ ھمین مناسبت جنایتي بزر ١۵۶٢سرسخت بود، اجازه داد كھ جادوگري طبق قوانین 
جیمز پس از آنكھ تخت و تاج انگلستان را بھ تخت و تاج . ھشتاد و یك زن در زمان سلطنت او اعدام شدند

اسكاتلند افزود، قدري از تعصب خود دست برداشت و اصرار ورزید كھ متھمان را منصفانھ محاكمھ كنند 
، و جان پنج زني را كھ توسط كودك مصروعي متھم شده و اعترافات و اتھامات دروغین را آشكار سازند

در زمان چارلز اول این زجر و تعقیب تقریبا متوقف شد، ولي در دوره پارلمنت طویل . بودند نجات داد
طعمھ آتش )) جادوگر زن((دویست ) ١۶۴۵١۶۴٧(تجدید شد و بھ آخرین درجھ رسید، و ظرف دو سال 

  . شدند

در این میان فقط یك نفر از عقل و منطق استمداد جست، و آن ھم رجینالد سكات بود كھ، علیرغم نام 
در لندن كتابي تحت عنوان گفتگویي درباره  ١۵٨۴این شخص در . اسكاتلندي خود، اھل انگلستان بود

سكات با این  .جادوگري انتشار داد كھ از حیث اھمیت بھ پاي كتاب نفوذ جن، اثر یوھان ویر، میرسید
ھاي بیچاره  را عجوزه)) جادوگران((او . كوشش خطرناك میخواست كھ خرافات ظالمانھ را از میان بردارد

ھمچنین نوشت كھ اگر شیطان در جسم آنھا حلول ; و فقیري دانست كھ نمیتوانند بھ كسي آسیبي برسانند
و متذكر شد كھ نسبت دادن معجزه ; قت آورندكرده باشد، بھ جاي آنكھ آنان را بسوزانند، باید بر حال آنھا ر

ھاي وحشتانگیزي را ذكر كرد كھ باعث  بعد سكات شكنجھ. بھ این پیرزنان اھانتي بھ معجزات مسیح است
ھمچنین بیقاعدگي و بیعدالتي جریانات محاكمھ و زودباوري . بیارزش شدن اعتراف بھ جادوگري شد

در این محیط بود كھ علم میكوشید . كتاب او نتیجھاي نبخشید اما. قضات و ماموران تحقیق را برمال ساخت
  . رشد كند

II - علم  

ھاي غیرعملي و ھنرمندانھ رنسانس با  شیوه. باوجود این، توسعھ تجارت و صنعت باعث تكامل علم شد
اقتصادي كھ رو بھ تكامل میرفت زیاد ھماھنگي نداشت، و دانشمندان روشي ذھني شدند كھ بدان وسیلھ 

توسل بھ آزمایش و تجربھ، كھ اساس عقاید . ھا و عقاید را بسنجند وانند ھم كیفیتھا و مقادیر، و ھم فرضیھبت
ھایي كھ در اسكندریھ و در قرون وسطي بدان افزوده شد، احیا  ارسطو را تشكیل میداد، بدون توجھ بھ جنبھ

ان و روم قدیم میداد باعث شد كھ بھ اھمیتي كھ اومانیسم ایتالیایي بھ افتخارات ادبیات و ھنر یون. گشت
بشر مجبور بود با دقت و سرعت محاسبھ كند، اشیا را بشمارد، . احتیاجات جاري و عملي بیشتر توجھ شود

در نتیجھ احتیاج . اندازه بگیرد، و طرحھایي بسازد، و بھ ابزارھایي جھت مشاھده و ضبط احتیاج داشت
اشینھاي مختلف، میكروسكوپ، تلسكوپ، روشھاي آماري، آالت بود كھ لگاریتم، ھندسھ تحلیلي، حساب، م

از این تاریخ بھ بعد، در سرتاسر اروپاي باختري، . راھنمایي كشتیھا، و ابزارھاي نجومي اختراع شوند
  . عدھاي عمر خود را صرف رفع این نیازمندیھا كردند

ھر كدام جداگانھ یك دستگاه  یوست بورگي در سویس ١۶٢٠، جان نپر در اسكاتلند، و در ١۶١۴در سال 
ھا را میتوان بھ  ساختند كھ بھ وسیلھ آن حاصل ضربھا، خارج قسمتھا، و ریشھ) یعني منطق اعداد(لگاریتم 

جداول لگاریتم در مبناي معیني محاسبھ و تنظیم . سرعت با جداول لگاریتم اعداد مفروض حساب كرد
 ٠٠٠,٢٠تا  ١تیار كرد و جداولي از لگاریتم اعداد را بھ عنوان مبنا اخ ١٠ھنري بریگز عدد . شدھاند

با استفاده از این روش، لگاریتم حاصل ضرب دو عدد را میتوان تبدیل بھ حاصل جمع . انتشار داد
 bو  aرا میتوان تبدیل بھ تفاضل لگاریتمھاي  bو  aلگاریتمھاي آن دو عدد كرد، و لگاریتم خارج قسمت 

خطكشھاي محاسبھ را ساختند، كھ با آن نتایج محاسبات ) ١۶٢۴(ادمند گانتر و ) ١۶٢٢(ویلیام اوترد . نمود
این اختراعات باعث شدند كھ ریاضیدانھا، منجمان، آمارگران، . لگاریتمي در چند لحظھ خوانده میشوند

كپلر، كھ روش جدید را . دریانوردان، و مھندسان كمتر وقت صرف كنند، و در واقع عمر آنھا دو برابر شد
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محاسبھ حركات سیارات بھ كار برد، از نپر تمجید كرد، و نمیدانست كھ نپر سھ سال پیش از آن مرده  در
  . است

بھ  ١٧٠٠و  ١۶٨٨خود نپر حساب غلطي كرده بود، زیرا بھ این نتیجھ رسیده بود كھ عمر دنیا بین سالھاي 
  . پایان خواھد رسید

، زیرا محاسبھ حركات سماوي، ساختن تقویم، و ریاضي و نجوم ھنوز كامال بھ یكدیگر پیوستھ بودند
تامس ھریت علم جبر جدید را . راھنمایي كشتیھا مستلزم بھ كاربردن اندازھگیریھاي پیچیده نجومي بود

را براي نشان دادن بزرگ یا ) كوچكتر از(> ، و )بزرگتراز(< ، )ریشھ(بوجود آورد و عالمتھاي خ 
مول كرد، براي نشان دادن اعداد، حروف كوچك را بھ جاي كوچك بودن عددي نسبت بھ عدد دیگر مع

حروف بزرگ بھ كار برد، و روش مفیدي را ابداع كرد كھ عبارت است از قرار دادن ھمھ مقادیر یك 
وي، بھ عنوان منجم، كلفھاي خورشید را كشف كرد، و . معاملھ در یك طرف و صفر در طرف دیگر

  . توجھ بھ كارھاي گالیلھ صورت گرفتمشاھدات او درباره اقمار مشتري بدون 

  . میدانست)) غیرقابل مقایسھ و بیپایان((چپمن، كھ خود دانشمندي بزرگ بود، علم ھریت را 

درباره آن بود كھ آیا )) ساعتي((طالعشناسي . در علم نجوم ھنوز آثار علم احكام نجوم وجود داشت
امور را بھ طور )) داوري كننده((عشناسي طال. ستارگان موافق كاري در ساعتي مخصوص ھستند یا نھ

سرنوشت افراد را با مطالعھ زایچھ )) طبیعي((طالعشناسي ; كلي پیشبیني میكرد، ولي با ابھامي تعمدي
ھمھ این موضوعات در زمان . آنان، یعني بررسي موقعیت ستارگان در ھنگام تولد آن افراد، تعیین مینمود

ولي این مطالب عقیده او را . یز مطالبي مربوط بھ آنھا میتوان دیددر آثار شكسپیر ن. ما یافت میشوند
بنابر علم احكام نجوم، ماه باعث ایجاد امواج و اشك میشد و عدھاي را دیوانھ و دزد میكرد . نمیرسانند

، و ھر كدام از عالمتھاي منطقھ )١۵، س ٢، صحنھ ١رجوع شود بھ قسمت اول ھنري چھارم، پرده (
، ٣، صحنھ ١شب دوازدھم، پرده (سرنوشت اندامھاي خاصي در كالبدشناسي بشر بود  البروج حاكم بر

جان دي با مخلوط كردن علم احكام نجوم، سحر، ریاضیات، و جغرافیا نمونھاي از افكار آن ). ۵١١۴۶
، اثري [تا آنكھ تصویري خیالي در نظرش آید]وي بھ كره بلوریني چشم میدوخت : زمان را بھ دست داد

م بھ رسالھ درباره اسرار فرقھ روزنكرویتسیان نگاشت، بھ ارتكاب اعمال جادوگري علیھ ملكھ ماري موسو
ھایي مربوط بھ آبھاي روي زمین جھت الیزابت  ھاي جغرافیایي و نقشھ ، نقشھ)١٠٠٠. (تودور متھم شد

)) وري بریتانیاامپراط((ترسیم كرد، اظھار داشت كھ راھي از شمال باختري بھ چین وجود دارد، عبارت 
را ابداع كرد، در پاریس و در برابر عده زیادي نطقھایي درباره اقلیدس ایراد كرد، از فرضیھ كپرنیك دفاع 

، و در سن )سال قبل انگلستان این اختراع پاپ را پذیرفت ١٧٠(نمود، خواھان اتخاذ تقویم گرگوري شد 
شاگرد او بھ نام تامس دیگر در قبول ! بود واقعا زندگي او پر از مشغلھ. ھشتاد و یك سالگي درگذشت

. فرضیھ كپرنیك در انگلستان سعي بسیار كرد و پیش از برونو اظھار داشت كھ جھاني الیتناھي وجود دارد
تامس و پدرش لئونارد دیگز دوربینھایي بھ كار میبردند كھ بھ عنوان نیاكان تلسكوپھاي فعلي محسوب 

میكرومتر را اختراع كرد، و اخترشناسان بدان وسیلھ  ١۶٣٩ال ویلیام گسكوین در حدود س; میشوند
جرمیا ھوروكس، كھ كشیش فقیري از . توانستند دوربینھاي نجومي را با دقتي كھ سابقھ نداشت میزان كنند

 ١۶٢٩لنكشر بود و در بیست و چھار سالگي درگذشت، اظھار داشت كھ مدار ماه بیضي است، و در سال 
مطالعات او درباره نیرویي كھ باعث حركات . ابر خورشید پیشبیني و مشاھده كردعبور زھره را از بر

  . سیارات میشوند در تنظیم قانون جاذبھ عمومي بھ نیوتن كمك كرد

، گئورگ ١۵۴۴در سال . در این ضمن، مطالعھ مغناطیسي زمین نیز راه را براي نیوتن ھموار میكرد
، رابرت نورمن انگلیسي كھ كار او قطبنماسازي بود، ھر ١۵٧۶ ھارتمان كھ كشیشي آلماني بود، و در سال

یك بھ تنھایي تمایل سوزن مغناطیسي را كشف كردند و آن در ھنگامي است كھ سوزن مذكور را از مركز 
ثقلش بیاویزند كھ از موقعیت افقي بھ موقعیتي تغییر جھت میدھد كھ، نسبت بھ سطح افقي، زاویھاي بھ نام 

  . زدزاویھ میل میسا
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كتاب نورمن تحت عنوان جاذبھ جدید مبني بر این نظریھ بود كھ جھتي كھ سوزن مغناطیسي بدان سو 
  . متمایل میشود در درون زمین قرار دارد

وي ثروتي از پدر خود بھ ارث برده بود كھ . این كشف جالب را ویلیام گیلبرت، پزشك الیزابت، دنبال كرد
ھاي بسیار،  گیلبرت با خرج كردن این ثروت و تحقیقات و تجربھ. ھ بودملكھ الیزابت چشم طمع بھ آن دوخت

: نام كتاب چنین بود.ظرف ھفده سال، نتایج بھ دست آمدھاش را در نخستین كتاب علمي انگلستان انتشار داد
گیلبرت عقربھ قطبنماي پایھداري را در نقاط مختلف در . و زمین، مغناطیس بزرگ... درباره مغناطیس 

نگ مغناطیسي كروي شكلي قرار داد، و در روي این كره، جھاتي را كھ سوزن بدانھا متمایل میشد روي س
نشان كرد و ھر خط را امتداد داد، بھ طوري كھ دایره بزرگي در اطراف سنگ مغناطیس بھ وجود آورد، 

. تالقي میكنند ھا در روي سنگ مغناطیس در دو نقطھ كامال مخالف با یكدیگر و دریافت كھ ھمھ این دایره
. این دو نقطھ قطبھاي مغناطیسي بودند، كھ گیلبرت در مورد زمین آنھا را با قطب جغرافیایي اشتباه كرد

وي زمین را مغناطیس عظیمي دانست و بدان وسیلھ ایستادن عقربھ مغناطیسي را در جھتي معین توجیھ 
. جنوب قرار داشتھ باشد مغناطیسي میشود كرد، و نشان داد كھ ھر میلھ آھني كھ مدتي در موقعیت شمال بھ

مغناطیسي كھ در ھر قطب سنگ مغناطیسي كروي قرار میگرفت، موقعیتي عمودي نسبت بھ كره پیدا 
گیلبرت . میكرد، و ھر گاه آن را در میان قطبھا قرار میدادند، آن مغناطیس موقعیتي افقي بھ خود میگرفت

سوزن، در صورت نزدیك بودن بھ قطبھاي جغرافیایي زمین،  از این امتحان چنین نتیجھ گرفت كھ تمایل
اگر چھ این عقیده كامال درست نبود، ھنري ھودسن در اكتشافات خود در قطب شمال ; شدیدتر خواھد بود

گیلبرت، با توجھ بھ مشاھدات خود، قوانیني جھت محاسبھ عرض . تقریبا آنرا تایید كرد ١۶٠٨در 
از اطراف یك جسم مغناطیسي، خاصیت : ((ھمچنین گفت. اطیسي تدوین كردجغرافیایي با درجھ تمایل مغن

سپس، با . و گردش زمین را ناشي از این حوزه مغناطیسي دانست; ))مغناطیسي در كلیھ جھات وجود دارد
توجھ بھ مطالعھ الكتریسیتھ، كھ در زمینھ آن از قدیم تا آن وقت مطالعاتي صورت نگرفتھ بود، ثابت كرد 

و ; از كھربا مواد دیگري وجود دارند كھ اگر آنھا را بھ چیزي بمالند، الكتریسیتھ تولید خواھند كردكھ غیر 
از كلمھ یوناني معادل كھربا كلمھ الكترونیك را براي نشان دادن نیرویي كھ عقربھ مغناطیسي را منحرف 

كپلر از این ; اطیسي ھستندگیلبرت عقیده داشت كھ ھمھ اجرام آسماني داراي قوه مغن. میكند اقتباس كرد
قسمت بیشتر كارھاي گیلبرت نمونھ قابل تمجیدي از روش . عقیده براي توجیھ حركت سیارات استفاده كرد

  . تجربي است، و تاثیرات آن در علم و صنعت بسیار زیاد بود

جھت مقاصد )) مغناطیس بزرگ((پیشرفت علم در مساعي ماجراجویان و كنجكاوان بھ منظور یافتن 
كھ از خویشان (، سر ھامفري گیلبرت ١۵٧۶در سال . جغرافیایي یا تجاري بھ طور برجستھتري ظاھر شد

و پیشنھاد كرد كھ از . كتاب رسالھ درباره راه تازھاي بھ سوي چین را انتشار داد) ویلیام گیلبرت نبود
مارتین فروبیشر با سھ در ھمان سال، سر. طرف شمال باختري یا با دور زدن كانادا میتوان بھ چین رسید

; یكي از كشتیھایش غرق شد، دیگري او را ترك كرد. كشتي كوچك براي یافتن چنان راھي حركت كرد
بھ ارض بافن رسید، ; ھمچنان پیش رفت)) جبرائیل((ولي او در كشتي كوچك بیست و پنج تني موسوم بھ 

  . و كارگر بیشتري جمعآوري كند ولي اسكیموھا با او جنگیدند و او بھ انگلستان بازگشت تا آذوقھ

سفرھاي بعدي او از صورت كشف جغرافیایي خارج شدند و بھ صورت كوشش بیھودھاي جھت یافتن طال 
، چھار سال بعد، )١۵٨٣(گیلبرت سپس در صدد یافتن گذرگاه شمال غرب برآمد، ولي غرق شد . درآمدند

با جھازات شكستناپذیر اسپانیایي جنگید، با جان دیویس از تنگھاي كھ امروزه بھ نام اوست گذشت، سپس 
تامس كوندیش بھ سوي دریاھاي جنوب رفت، جزایر فالكلند را كشف كرد، و در نزدیكي سنگاپور بھ دست 

، كوندیش نواحي جنوبي امریكاي جنوبي را كشف كرد، و ھمو بود كھ )١۶٠۵(دریازنان ژاپني كشتھ شد 
ھنري ھودسن در روي رودخانھ ). ١۵٩٢(د و در دریا مرد براي بار سوم بھ دور زمین كشتیراني كر

ولي كارگران كشتي او، كھ در نتیجھ ; و در سفر ریگر بھ خلیج ھودسن رسید) ١۶٠٩(ھودسن كشتي راند 
سختي راه و اشتیاق بازگشت بھ زادبوم خشمگین شده بودند، سر بھ شورش برداشتند و او را در قایق 

ویلیام بفین خلیج و . و دیگر از آنھا خبري نشد) ١۶١١(تنھا گذاشتند كوچك روبازي با ھشت تن دیگر 
سال بعد كسي بھ آن  ٢٣۶پیش رفت تا  ۴۵و  ٧٧جزیرھاي را كھ بھ نام خود اوست كشف كرد و تا عرض 
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ریچارد . نقطھ نرسید و ھمو بود كھ براي نخستین بار توانست طول جغرافیایي را با مشاھده ماه تعیین كند
ن مسافرتھاي خطرناك با كشتیھاي ساختھ از چوب بلوط را خطرناكتر و دلیرانھتر از مسافرتھاي ھكلوت ای

بھترین آنھا كھ انتشار یافتھ است چنین . مذكور در ایلیاد میدانست، و این سرگذشتھا را در چند جلد شرح داد
ئل پرچس مطالبي بھ آن دریانوردیھا، سفرھاي دریایي، و اكتشافات عمده ملت انگلستان سمیو: نام دارد

افزود و آن را تحت عنوان آثاري كھ پس از مرگ ھكلوت پیدا شده، یا مسافرتھاي پرچس انتشار داد 
بدین ترتیب، در نتیجھ عالقھ بھ طال یا تجارت، و شوق بھ مخاطرات و مناظر دور، جغرافیا بھ ). ١۶٢۵(

  . طور غیرمستقیم پیشرفت كرد

اما در انگلستان، سركنلم ; مي، و زیستشناسي در قاره اروپا انجام گرفتبھترین تحقیقات در فیزیك، شی
 ١۵٠و رابرت فالد، كھ مردي عارف و طبیب بود، ; دیگبي لزوم اكسیژن را براي حیات گیاھي كشف كرد

ھاي پزشكي ھنوز چیزھایي را تجویز میكردند كھ  در نسخھ. سال پیش از جنر، آبلھكوبي را پیشنھاد كرد
اداره داروسازي لندن چیزھایي  ١۶١٨در سال . ده بودند، و زنندگي آنھا را بیشتر موثر میدانستندبسیار زنن

از قبیل صفرا، خون، ناخن، تاج خروس، خز، عرق، بزاق، عقرب، پوست مار، شیشھ چوب، و تار 
  عنكبوت را بھ عنوان دارو تجویز میكرد، و حجامت بھ عنوان نخستین معالجھ بھ شمار 

 ١۶٣۵این شخص را در سال . مفتخر است))) پارمھین(((عالوصف این دوره بھ داشتن تامس پار م. میآمد
وي . سالگي است، ھنوز سرحال و بشاش بود ١۵٢بھ چارلز اول معرفي كردند، و او در سني كھ میگفتند 

ھا بھ  وارد ارتش شده است، و انحالل صومعھ ١۵٠٠سن دقیق خود را اظھار نمیكرد، و مدعي بود كھ در 
شما كھ از ھمھ مردم : ((چارلز اول بھ وي گفت. را بخوبي بھ خاطر داشت) ١۵٣۶(فرمان ھنري ھشتم 

پار پاسخ داد كھ بعد از صد سالگي توانستھ ((بیشتر عمر كردھاید چھ كاري بیشتر از آنھا انجام دادھاید 
وي در ھمھ عمر تقریبا جز  .است دختري را آبستن كند، و علنا از این عمل اظھار پشیماني كرده است

مدتي . سیبزمیني، سبزي، نان زبر، و دوغ چیزي نخورده و بندرت بھ سوي گوشت دست دراز كرده بود
ھاي لندن از او سخن بھ میان میآمد، و بھ اندازھاي بھ افتخار او ضیافت  در اطاقھاي پذیرایي و در میخانھ

سرویلیام ھاروي، كھ جسد او را تشریح كرد، اثري . ذشتدادند كھ وي یك سال بعد از مالقات با پادشاه درگ
  . از تصلب شرایین در او ندید و مرگ او را ناشي از تغییر آب و ھوا و غذا دانست

ھاروي نخستین دانشمندي بود كھ گردش خون را در بدن توضیح داد و علم را در عھد خود بھ اوج ترقي 
  . رسانید

. دانستھاند)) بزرگترین واقعھ در تاریخ پزشكي از زمان جالینوس بھ بعد((تحقیقات او را در این باره 
تحت نظر ) در ایتالیا(در فوكستن تولد یافت و در كیمبریج و سپس در پادوا  ١۵٧٨ھاروي در سال 

طبابت پرداخت و پزشك پس از بازگشت بھ انگلستان، در لندن بھ . آكواپندنتھ بھ تحصیل پرداخت/فابریتسود
  . مخصوص جیمز اول و چارلز اول شد

آنگاه سالھا با شكیبایي آزمایشھایي روي جانوران و جسدھا انجام داد، و مخصوصا گردش خون را در 
 ١۶٢٨ولي آن را بعدھا در . فرضیھ عمده خود را عرضھ داشت ١۶١۵وي در سال . زخمھا مطالعھ كرد

این اثر نخستین و بزرگترین كتاب درباره پزشكي در انگلستان . انتشار داد التینيدر فرانكفورت بھ زبان 
  . بھ شمار میرود

نوس بیش از ھزار سال بود كھ جالی. مراحلي كھ بھ این كشف منتج شدند بینالمللي بودن علم را نشان میدھند
جالینوس تصور میكرد، خون از جگر و قلب وارد . عمل قلب و خون را در قرن دوم میالدي شرح داده بود

بافتھا میشود، ھوا از ششھا بھ قلب میرسد، سرخرگھا و سیاھرگھا مجاري دو جریان توام خون ھستند و 
و خون از طریق مساماتي كھ قلب با جزر و مدھاي خود آنھا را بھ سوي خود میكشد یا از خود دفاع میكند، 

لئوناردو داوینچي در . در جدار موجود میان بطنھاست از قسمت راست قلب بھ قسمت چپ آن عبور میكند
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وجود مسامات را ) ١۵۴٣(و سالیوس . این نظریھ را كھ ھوا از ششھا بھ قلب میرود رد كرد ١۵٠۶حدود
  گھا و سیاھرگھا كشیده است، انتھاي در جدار مذكور رد كرد در طرحھاي استادانھاي كھ از سرخر

   

  

. آنھا بھ اندازھاي ظریف و مجاور یكدیگرند كھ حاكي از عقیده مبني بر عبور و جریان خون است
از این رو . ھاي سیاھرگھا مانع از آنند كھ خون سیاھرگي از قلب بیرون بیاید فابریتسیو نشان داد كھ دریچھ

رئالدو كولومبو جریان  ١۵۵٨میكائیل سروتوس، و در  ١۵۵٣سال در . نظریھ جالینوس از اھمیت افتاد
خون را در شش كشف كردند یعني عبور آن را از حفره راست قلب از طریق سرخرگ ریوي و ششھا، و 

آندرئا . پاك شدن آن در نتیجھ تماس با ھوا، و بازگشت آن از طریق سیاھرگ ریوي بھ حجره چپ قلب
. زمایش چنانكھ خواھیم دید فرضیھ كامل گردش خون را پیشبیني كردبھ طور آ) ١۵٧١حد (چزالپینو 

  . اقدامات ھاروي این فرضیھ را بھ صورت حقیقت مسلمي درآورد

ضمن آنكھ فرانسیس بیكن، مریض او، از قیاس تعریف میكرد، ھاروي با تركیب استقرا و قیاس بھ نتیجھ 
قلب از آن خارج میشود بھ نصف اونس مایع  وي مقدار خوني را كھ در ھر انقباض. درخشان خود رسید

تخمین زد، و چنین نتیجھ گرفت كھ قلب در ھر نیم ساعت مقدار پانصد اونس مایع بھ سرخرگھاي بدن 
اینھمھ خون از كجا تولید میشد بھ نظر محال . میفرستد یعني مقدار بیشتري از آنچھ در بدن موجود است

ھاروي چنین نتیجھ گرفت كھ خوني كھ . از ھضم غذا تولید شود میآمد كھ چنین مقدار زیادي ھر ساعت پس
با . از قلب بیرون میآید بھ آن باز میگردد، و ظاھرا راه دیگري براي آن جز سیاھرگھا وجود ندارد

آزمایشھا و مشاھدات ساده مانند فشار دادن با انگشت بر روي یك سیاھرگ سطحي معلوم شد كھ خون 
  : ھاروي در این باره میگوید. ي قلب خارج میشودسیاھرگي از بافتھا بھ سو
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ھنگامي كھ دالیل بیشمارم را، كھ ناشي از تشریح جانوران زنده و تفكرات خودم درباره آنھا بود، بررسي 
. ... كردم، و پس از آنكھ بطنھاي قلب و رگھایي را كھ بدان منتھي و از آن خارج میشوند درنظر گرفتم

و بعد بھ این نتیجھ . ... ین فكر افتادم كھ مقدار خوني را كھ انتقال مییابد پیدا كنمبارھا و بھ طور جدي بھ ا
ھاي غذاي ھضم شده تولید شود، در غیر این  رسیدم كھ امكان ندارد این ھمھ خون بھ وسیلھ عصاره

صورت سیاھرگھا از یك طرف خون خود را از دست میدھند و سرخرگھا از طرف دیگر بر اثر مقدار 
مگر آنكھ خون از طریق سرخرگھا راھي بھ سیاھرگھا بیابد و بدین ترتیب بھ . فراوان پاره میشوندخون 

ھنگامي كھ ھمھ این دالیل را بررسي كردم، بھ این فكر افتادم كھ شاید . قسمت راست قلب بازگردد
  . عروض دارمو اكنون اجازه میخواھم كھ نظر خود را درباره گردش خون م)). ... حركتي دوراني باشد((

زیرا از محافظھكاري پزشكان عصر خویش . ھاروي مدتھا در انتشار نتایج تحقیقات خود مردد مانده بود
شنیدم : ((اوبري گفتھ است. خبر داشت، و پیشبیني كرد كھ تا چھل سال دیگر نظریھ او پذیرفتھ نخواھد شد

ونق افتاد و عوام او كھ وي روزي میگفت كھ پس از انتشار كتاب گردش خون، پیشھ طبابت او سخت از ر
  بود كھ  ١۶۶٠در )). را دیوانھ دانستند

   

  

فرانسیس بیكن، مالپیگي وجود مویرگھایي را كھ خون را از سرخرگھا بھ سیاھرگھا : پائول وان سومر
نظریھ . و تا این تاریخ جھان علم ھنوز بھ حقیقت نظریھ ھاروي پي نبرده بود. انتقال میدھند، ثابت كرد

. ھاي فیزیولوژي را روشن كرد و در مسئلھ دیرین رابطھ نفس و بدن تاثیر نمود ھمھ جنبھ جدید تقریبا
  :ھاروي میگوید
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ھر ھیجان فكري كھ ھمراه با رنج و لذت و امید یا ترس است باعث آشوبي است كھ تاثیر آن بھ قلب كشیده 
سد كھ خون از جایي دیگر جاري تقریبا در ھر ھیجاني قیافھ تغییر میكند، و چنین بھ نظر میر. ... میشود

و در . ... ھا را خون فرا میگیرد ھا منقبض میشوند، در شرم، گونھ میشود، در خشم چشمھا آتشین و حدقھ
  ! شھوت، اعضاي تناسلي با خون منبسط میشوند

ندن ھنگامي كھ چارلز براثر انقالب از ل. ھاروي تقریبا تا پایان عمر غمانگیز چارلز اول در خدمت او بود
در این . ھاروي ھمراه او رفت و در نبرد اجھیل با او بود و بھ زحمت از چنگ مرگ نجات یافت. رانده شد

. ھاي تشریح او را از میان بردند ھا و مجموعھ ضمن، شورشیان خانھ او را در لندن غارت كردند و نوشتھ
بھ قول اوبري، . شمن كرده بودشاید ھاروي در نتیجھ اخالق و نظریات تند خود عده زیادي را با خود د

ما اروپاییھا نمیدانیم كھ چگونھ زنان خود ((میدانست، و میگفت )) میمون موذي بزرگي((ھاروي بشر را 
  )). تركھا تنھا قومي ھستند كھ با آنھا بدرستي رفتار میكنند. را اداره كنیم و بھ آنھا فرمان بدھیم

). ١۶۵١(رسالھاي در باره جنینشناسي انتشار داد . د بودھاروي، كھ در ھفتاد و سھ سالگي ھنوز نیرومن
ھمھ ((وي عقیده زمان خود را مبني بر پیدایش خلقالساعھ جانوران ریز از گوشت فاسد رد كرد و گفت كھ 

ھر : ((و این عبارت را ساخت; ))جانوران، حتي آنھا كھ مانند زنان بچھ میزایند، از تخم بوجود میآیند
  )). بھ وجود میآیدجانوري از یك تخم 

لیره بود، براي  ٠٠٠,٢٠شش سال بعد، ھاروي در نتیجھ فلج درگذشت، و قسمت اعظم ثروت خود را، كھ 
  . بھ تامس ھابز بخشید)) نشان محبتش((لیره نیز بھ عنوان  ١٠كالج سلطنتي پزشكان بھ ارث گذاشت، و 

III  -١۶٢١-١۵۶١: برآمدن و سقوط فرانسیس بیكن   

درباره تولد و نسب او، تحصیالتش در . اكنون بھ بزرگترین و مغرورترین متفكران این عصر میرسیم
ادبیات و سیاست و حقوق، فقر ناگھاني او، تقاضاھاي بیھودھاش بھ منظور كسب مقام، و اخطار او بھ 

جاه طلبي چنان  علم و. دوست مجرم و منعم خویش و تعقیب توام با اكراه این شخص سابقا مطالبي نوشتیم
سرانجام، . او را بھ خود مشغول داشتھ بودند كھ وي توجھي بھ زنان نمیكرد، ولي جوانان را دوست داشت

لیره عایدي در سال بود، ازدواج كرد، ولي از او  ٢٢٠در چھل و پنج سالگي با آلیس بارنم، كھ داراي 
  . صاحب فرزندي نشد

در نامھ تملقآمیزي كھ طبق رسم زمان بھ پادشاه نوشت،  پس از جلوس جیمز اول بر تخت سلطنت، بیكن
خود را بھ عنوان شخص الیق و با كفایتي جھت احراز یك مقام دولتي معرفي كرد، و اظھار داشت كھ 

چون فرزند مھردار سلطنتي و از خویشان خانواده سسیل است، احساس میكند كھ محرومیت او از شغل 
شاید ابنالوقتي او در سیاست ھم علت و معلول دیر . زیران باشددولتي ممكن است ناشي از خصومت و
بیكن مدت نوزده سال در پارلمنت خدمت كرد، معموال بھ حمایت . رسیدن وي بھ شغل دولتي بھ شمار آید

از دولت میپرداخت، و بھ سبب اطالعات وسیع، افكار سودمند، و نطقھاي صریح و موثر خویش شھرت 
براي شاه میفرستاد كھ در آنھا بھ طرزي فصیح و )) یادداشتھایي((ي نیز گاھگاھ. بسیار كسب كرد

در این یادداشتھا بیكن بھ جیمز توصیھ میكرد كھ چگونھ میان مجلس عوام . محتاطانھ بھ او نصیحت میكرد
و مجلس اعیان ھمكاري و حسن تفاھم برقرار كند، چگونھ پارلمنتھاي انگلستان و اسكاتلند را بھ صورت 

منت واحدي در آورد، بھ زجر و تعقیب مذھبي پایان دھد، ایرلند را با جلب توجھ كاتولیكھاي آن آرام پارل
سازد، بھ كاتولیكھاي انگلستان بدون توجھ بھ ادعاھاي پاپ آزادي بیشتر بدھد، و براي آشتي دادن 

ست این دوره را بخوبي یكي از تاریخنویساني كھ سیا. طرفداران آیین انگلیكان با پیرایشگران راھي بیابد
جیمز، .)) انجام دادن این برنامھ مانع از مصایب پنجاه سال بعدي میشد((مطالعھ كرده است عقیده دارد كھ 

با توجھ بھ طرز فكر مردم این پیشنھادھا را غیرعملي دانست، و بھ محسوب داشتن بیكن جزو سیصد نفري 
  . تظار بھ سر میبردسر فرانسیس ھنوز در ان. كھ لقب یافتند قناعت كرد
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، ثروت او بالغ بر ١۶٠٧در سال . با وجود این، مھارت او در وكالت دادگستري بتدریج باعث ثروتش شد
وي در ملك مجلل خود در گورھمبري با عدھاي مستخدم برگزیده و پرخرج و منشیاني . لیره بود ٢۴،١۵۵

نھ ولي بھ حد افراط دوست میداشت بھرھمند چابك مانند تامس ھابز میتوانست از زیبایي و آسایشي كھ عاقال
گذشتھ از این، براي حفظ تندرستي خود، بھ باغباني میپرداخت و در میان باغھاي خود پناھگاه راحت . شود

بیكن مثل فیلسوفان چیز مینوشت و مثل پادشاھان زندگي . و خلوتي جھت مطالعات خویش ترتیب داد
  . د كھ دانشمند بیپول باشد، یا سلیمان حكمروایي نكندبھ عقیده او، دلیلي وجود ندار. میكرد

جیمز سرانجام بھ ارزش او پي برد و او را معاون  ١۶٠٧در سال . بیكن خیلي ھم از سلطنت دور نبود
بھ عضویت شوراي سلطنتي برگزیده  ١۶١۶و در ; او را بھ مقام دادستاني رسانید ١۶١٣در ; دادستان كرد

گذشتھ از این، او را بھ . لرد چانسلر شد ١۶١٨زرگ سلطنتي، و در سال نگھبان مھر ب ١۶١٧در . شد
بھ  ١۶٢١او را بھ عنوان نخستین بارون آو وروالم، و در ژانویھ  ١۶١٨در : مقامات دیگري نیز رسانید

جیمز پس از حركت بھ سوي اسكاتلند، بھ لرد چانسلر خود اجازه . عنوان وایكاونت آو سنت البنز برگزید
و )) سفیران را با تشریفات كامل بھ حضور میپذیرفت((بیكن . بھ جاي او امور انگلستان را اداره كندداد كھ 

چنین بھ نظر میرسید كھ دربار آنجاست، نھ در ((در گورھمبري با چنان عظمت و جاللي میزیست كھ 
مقام، اصول را وي، در تعقیب جاه و . بیكن ھمھ چیز جز شرافت را كسب كرد.)) وایتھال یا سینت جیمز

مكرر زیر پا مینھاد، چنانكھ بھ عنوان دادستان نفوذ خود را در تحصیل حكمھایي بھ كار میبرد كھ بھ نفع 
پادشاه باشند، بھ عنوان مھردار سلطنتي از ظالمانھترین انحصارات دفاع و حمایت میكرد و ظاھرا مقصود 

اي مھمي از كساني كھ بھ دادگاه شكایت میكردند او از این كار ارضاي باكینگم بود و بھ عنوان قاضي ھدای
كارمندان رسمي حقوق كافي دریافت نمیداشتند و : تمام این جریانات طبق رسوم آن زمان بود. میگرفت

جیمز اعتراف . كھ در قبال كمك بھ افراد از آنھا میگرفتند جبران میكردند)) ھدایایي((كسري آن را با 
اما خود او نیز .)) ھخواران را تنبیھ كنم، كسي از اتباع من باقي نمیمانداگر قرار باشد رشو((میكرد كھ 

  . رشوه قبول میكرد

اعضاي . تشكیل یافت، در كمال خشم، علیھ پادشاه سر بھ شورش برداشت ١۶٢١پارلمنتي كھ در ژانویھ 
اگر چھ ھنوز ; پارلمنت از بیكن، كھ در مقام مدافع پادشاه انحصار را قانوني میدانست، تنفر داشتند

در فوریھ ھمان . نمیتوانستند پادشاه را از سلطنت براندازند، ولي میتوانستند وزیرش را بھ دادگاه جلب كنند
در ماه مارس، ھیئت مذكور گزارش داد كھ . ھا كرد سال، پارلمنت ھیئتي را مامور تحقیق در دادگاه

سپس او را بھ . نسلر پسندیده نبوده استكارھاي خالف قاعده بسیار دیده شده، و مخصوصا رفتار لرد چا
بیكن براي نجات خود بھ پادشاه پناه برد و پیشبیني كرد كھ . اخذ رشوه در بیست و سھ مورد متھم كردند

جیمز بھ او .)) كساني كھ امروز بھ لرد چانسلر ضربت میزنند، بزودي بھ پادشاه نیز ضربت خواھند زد((
ق كند و نمونھاي براي ارعاب متصدیان رشوھخوار بر جاي بگذارد، توصیھ كرد كھ موارد اتھام را تصدی

وي در این نامھ تصدیق كرده بود كھ مانند . آوریل، بیكن اعترافنامھ خود را بھ مجلس اعیان فرستاد ٢٢در 
سایر قضات از دادخواھان ھدایایي دریافت داشتھ است، ولي متذكر شده بود كھ تصمیمات او تحت تاثیر آن 

  . قرار نگرفتھ و حتي در بعضي موارد بھ ضرر رشوھدھنده راي داده استھدایا 

تا زماني كھ پادشاه مایل ; لیره جریمھ بپردازد ٠٠٠،۴٠: ((مجلس اعیان او را بدین ترتیب محكوم كرد
ھرگز بھ ; براي ھمیشھ از تصدي ھر گونھ شغل رسمي محروم بماند; باشد، در برج لندن زنداني شود

ماه مھ بھ زندان بردند، ولي  ٣١سپس او را در .)) و نزدیك دادگاه نیاید; پذیرفتھ نشود عضویت پارلمنت
پادشاه ظرف چھار روز فرمان داد كھ بیكن را از زندان بیرون آورند و او را بھ پرداخت آن جریمھ خانھ 

  ید لرد چانسلر تادیب شد، در گورھمبري گوشھ عزلت اختیار كرد، و كوش. خرابكن مجبور نكنند

راولي، نخستین نویسنده شرح حال بیكن، پس از مرگ او یادداشتي بھ حروف رمز . كھ سادھتر زندگي كند
ظرف پنجاه سال گذشتھ، من : ((بیكن در این یادداشت چنین نوشتھ بود. بھ دست آورد كھ بسیار مشھور شد

رین حكم را ظرف دویست سال ولي پارلمنت منصفانھت. عادلترین قاضي بودم كھ انگلستان بھ خود دیده بود
تاثیرات این اتھام بسیار خوب بود، زیرا از رشوھخواري در ادارات جلوگیري كرد، و .)) اخیر صادر كرد
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ھمچنین باعث شد كھ فرانسیس . سابقھاي براي مسئولیت وزیران پادشاه در مقابل پارلمنت بھ وجود آورد
اھانھاي داشت ولي عمال مرتجع بود، منصرف شود، بیكن از امور سیاسي، كھ درباره آن عقاید آزادیخو

، و با نثري ))زنگي كھ حواس را جمع میكرد بھ صدا در آورد((متناوبا بھ علم و فلسفھ بپردازد، ضمن آن 
  . عالي شورش و برنامھ خرد خود را اعالم دارد

IV  -نوسازي عظیم   

و نبوده است، الاقل مدتھا براي او بھ مثابھ حتي اگر بگوییم كھ فلسفھ عشق نھاني بیكن و برترین استعداد ا
و  ١۶٠٣ولي بین سالھاي . پناھگاھي براي گریختن از دشواریھاي امور دولتي محسوب میشده است

اثري عالي تحت عنوان پیشرفت دانش انتشار داد، ولي این اثر در نظر او فقط آگاھینامھاي بود و  ١۶٠۵
اگر خداوند بھ من اجازه دھد : ((بھ اسقف ایلي چنین نوشت ١۶٠٩در سال . كاري اساسي بھ شمار نمیآمد

اگر زندگي بشر را با : ((بھ كازوبون نوشت ١۶١٠و در ...)) كھ كتابي درست و كامل درباره فلسفھ بنویسم
بیكن در سالھاي .)) كمك تفكرات درست و واقعي سر و صورتي بدھم، مقصود من حاصل شده است

ھاي كھ ناشي از اعتقاد او بھ عمر دراز خود بود، نقشھاي استادانھ بھ تصدي پرمشغلھ خویش، با عجل
وي ھفت ماه پیش از سقوط خود، نقشھ آن اثر را بھ زبان . منظور نوسازي علم و فلسفھ طرح كرده بود

سرصفحھ این كتاب بھ . التیني، و با عنواني گستاخانھ یعني نوسازي عظیم، بھ اروپا عرضھ داشتھ بود
مبارزھطلبي بھ شمار میرفت، زیرا كشتیي را نشان میداد كھ، با بادبانھاي گسترده، از طریق  منزلھ نوعي

اگر چھ طبق شعاري كھ در قرون وسطي مشھور بود كسي ; جبلطارق بھ میان اقیانوس اطلس میرفت
فراتر عده زیادي از اینجا ((نمیبایستي از جبل طارق فراتر برود، بیكن در ھمان سرصفحھ نوشتھ بود كھ 

فرانسیس، بارون آو : ((سپس با كمال غرور نوشتھ بود.)) خواھند رفت، و دانش افزایش خواھد یافت
.)) وروالم، با خود چنین استدالل كرد و بھ نفع نسلھاي حاضر و آینده دانست كھ با افكار او آشنا شوند

دش گاو عصاري و قسمي ھر چھ امروزه بھ نام علم انجام میگیرد نوعي گر((بیكن، كھ دریافتھ بود 
  ، چنین ))آشفتگي جاوداني است كھ بھ ھمان جاي اول ختم میشود
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  :نوسازي نتیجھ گرفت((صفحھ عنوان كتاب : سیمون وان د پاسھ

و آن این بود كھ ھمھ چیزھا را از نو بر اساس نقشھ بھتري بیازماید، كلیھ ... تنھا یك راه باقي مانده بود
بھ عالوه، چون ... لومات بشري را از نو بسازد، آنھا را بر پایھاي درست بگذارد،علوم و صنایع و ھمھ مع

تصمیم گرفت ھر اندازه از .... نمیدانست پس از چھ مدتي این خیاالت بھ مغز كسي خطور خواھد كرد
 تا پس از مرگ الاقل طرحي از آنچھ در نظر داشتھ است... مطالب خود را كھ تكمیل كرده است انتشار دھد

  . ھر بلند پروازي دیگري با مقایسھ با آنچھ وي در نظر داشت در نظرش بیمایھ میآمد.... باقي بگذارد

بیكن ھمھ این طرح را بھ جیمز اول ھدیھ كرد، ضمنا از اینكھ وقتي را كھ صرف این عمل كرده است از 
نتیجھ ((ي كرد كھ پوزش خواست، ولي اظھار امیدوار)) دزدیده است((اوقات مخصوص بھ كارھاي جیمز 

جیمز . و اتفاقا ھمینطور ھم شد)) این كار نام پادشاه را جاوداني و عصر او را پرافتخار خواھد ساخت
اگر امكان داشت كھ این پادشاه از لحاظ مالي بھ نقشھ بیكن كمك كند، چھ ; مردي دانشمند و با حسن نیت بود

، راجر بیكن اثر خود موسوم بھ كتاب اكبر ١٢۶٨ چھار قرن پیش از آن، در. پیشرفتھایي كھ حاصل نمیشد
اینك ھمنام . را بھ پاپ كلمنس چھارم تقدیم كرده و از وي خواستھ بود كھ در راه توسعھ علم بھ او كمك كند

او نیز از پادشاه خویش تقاضا كرد، جھت منافع مادي و معنوي نوع بشر، بھ متشكل ساختن تحقیقات علمي 
یعني تروا، ترایانوس، ھادریانوس، آنتونینوس  ))فیلسوفپادشاھان ((سپس . پردازدو یك شكل كردن نتایج ب

پیوس، و ماركوس آورلیوس را، كھ مدت یك قرن امپراطوري روم را بخوبي اداره كرده بودند، بھ یاد 
آیا بیكن بھ خاطر نیاز بھ كمك مالي دولت بود كھ دایما، و بھ طرزي كھ منجر بھ خرابي . جیمز اول آورد

اري كرد بیكن در مقدمھ دیگري از خواننده میخواھد كھ علوم آن زمان را كار خود او شد، از پادشاه طرفد
  : پر از خطا و بھ طرزي شرمآور بدون تحرك و پیشرفت بداند، زیرا
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افرادي كھ از حیث استعداد و ھوش ; در قرنھاي متمادي، افكار بزرگ بزور از مسیر خویش رانده شدھاند
ثیت خود، مجبور شدھاند كھ در برابر قضاوت زمان و مردم سر باالتر از عوام بودھاند، بھ خاطر حفظ حی

تسلیم فرود آورند، و بدین ترتیب اگر تفكراتي عالي در جایي صورت گرفت، فورا بر اثر عقاید عوام 
  . بینتیجھ ماند

سپس بیكن براي ارضاي دانشمندان علوماالھي، كھ بر روحیھ مردم و پادشاه تسلط داشتند، بھ خوانندگان 
معني اثر او را در حدود وظیفھاي كھ نسبت بھ موضوعات آسماني داشتھ است محدود ((خود ھشدار داد كھ 

: ي بحث كند، و گفتھ استآنگاه تذكر داده است كھ قصد نداشتھ درباره ھیچ مطلب یا عقیده مذھب.)) كنند
زیرا سعي من ... این اثري كھ تقدیم میكنم عقیدھاي نیست كھ باید داشت، بلكھ كاري است كھ باید انجام داد((

.)) در این نیست كھ فرقھ یا اصلي تازه بیاورم، بلكھ ھدفم استفاده رساندن بھ بشر و افزودن قدرت اوست
د و در این كار بھ او بپیوندند، و اظھار امیدواري كرده است كھ بیكن از دیگران خواستھ است كھ پیش بیاین

  . نسلھاي آینده آن را ادامھ دھند

نخست آنكھ ھمھ علوم موجود یا : بیكن در آگاھینامھ آمرانھاي برنامھ این كار دشوار را چنین طرح كرد
. ا مشخص خواھد ساختھاي تحقیق ھر كدام ر مطلوب را از سرنو طبقھبندي خواھد كرد و مسائل و زمینھ

وي این كار را در كتاب پیشرفت دانش، كھ آن را جھت اطالع كشورھاي اروپایي بھ زبان التیني ترجمھ 
براي استفاده كاملتر ((دوم آنكھ نقایص منطق معاصر را بررسي خواھد كرد و راه دیگري ; كرد، انجام داد
طو در رساالت خود راجع بھ منطق نوشتھ و خواھد یافت، زیرا بھ عقیده او آنچھ ارس)) از خود بشري

بیكن با نوشتن كتاب ارغنوننو بھ این ھدف تحقق بخشید . مجموعا بھ ارغنون موسوم است كامل نیست
ھاي عالم از جغرافیا و فیزیك تا زیستشناسي را بھ رشتھ  ھمھ پدیده)) تاریخ طبیعي((سوم آنكھ ; )١۶٢٠(

ھایي از تحقیق علمي را طبق روش جدید خود بھ دست خواھد  نھچھارم آنكھ نمو; تحریر در خواھد آورد
ششم آنكھ بیان ; پنجم آنكھ حقایقي را كھ خود او كشف كرده است تحت عنوان پیشروان شرح خواھد داد; داد

خواھد كرد كھ فلسفھاي كھ بدینترتیب از تعقیب علوم حاصل خواھد شد چگونھ تكامل خواھد یافت و مورد 
تكمیل قسمت آخر از قدرت من خارج و بیش از حد ((د گرفت، ولي خاطرنشان ساخت كھ قبول قرار خواھ
ما كھ امروزه در اقیانوس علوم و تخصصھا فرو میرویم و نفسنفس میزنیم، قصد بیكن .)) انتظار من است

و اھمیت ولي علم در آن زمان بھ این اندازه عظیم و دقیق نبود، ; را امري ناشي از غرور بسیار او میدانیم
  . كارھایي كھ او انجام داده است انسان را بھ این خیال میاندازد كھ وي باید بھ ھمھ امور پرداختھ باشد

، مقصود او این نبود كھ ))علم را سراسر بھ منزلھ والیت خود میدانم((ھنگامي كھ بیكن بھ سسیل گفت كھ 
بھ منظور )) از روي صخرھاي((علوم را  ھمھ علوم را با جزئیات آنھا میداند، بلكھ میخواست بگوید كھ

او فلسفھ را مثل یك لرد ((ویلیام ھاروي درباره بیكن گفتھ است كھ . تنظیم و تشویق آنھا نظاره میكند
  . این نكتھ درست است، و او نقشھ فلسفھ را مثل سرداري با شكوه میكشید.)) چانسلر مینوشت

وي عقاید خود را با . ذھن و وسعت فكر بیكن پي ببریمبا مطالعھ كتاب پیشرفت دانش میتوانیم بھ حدت 
از سر و صدایي كھ رامشگران ضمن كوك كردن ((حجبي غیرعادي ابراز میدارد و میگوید كھ نظریات او 

ولي در ھمینجاست كھ افكار و عقاید مخصوص بھ خود را )): ابزارھاي خود بھ راه میاندازند بھتر نیست
ھاي علوم و  ھا، بافتھاي زیستشناسي و موزه ھا، آزمایشگاه میخواھد كھ كتابخانھوي در اینجا . اظھار میدارد

مبالغ بیشتري در راه آزمایشھاي علمي صرف ; حقوق معلمان و محققان باال برود; صنایع افزایش یابند
ھاي اروپا ھمكاري بیشتر و بھتري برقرار گردد، و ھر كدام در رشتھ مخصوص كار  میان دانشگاه; شود

بیكن، ضمن پرستش علوم، سایر موضوعات را از نظر دور نمیدارد، چنانكھ از تحصیالت آزاد و . نندك
عمومي، كھ شامل ادبیات و فلسفھ باشد، دفاع میكند و آنھا را وسایل الزم براي داوري عاقالنھ ھدفھا و 

ھا و حدود  كند، زمینھوي میكوشد كھ علوم را بھ طرزي منطقي طبقھبندي . ھمراھي با اصالح علمي میداند
بسیاري از . آنھا را مشخص سازد، و ھر كدام را براي حل معماھایي كھ مستلزم تحقیقند بھ كار برد

خواستھاي او بھ وسیلھ علوم برآورده شدھاند، مانند ضبط یادداشتھاي بالیني بھ طرزي بھتر، تمدید حیات 
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بیكن حتي . ، و اصالح روانشناسي اجتماعي))ھاي رواني پدیده((بھ وسیلھ طب پیشگیري، امتحان دقیق 
  . پیشبیني كرده بود كھ در عصر ما مطالعاتي درباره فن موفقیت صورت خواھد گرفت

  . عبارت از كوششي بود بھ منظور تنظیم یك روش علمي جدید)) نوسازي عظیم((قسمت دوم و جسورانھتر 

تصویب كرده بود، ولي جنبھ مھم منطق او روش ارسطو استقرا را پذیرفتھ و گاھي نیز بھ كار بردن آن را 
بیكن احساس میكرد كھ منطق قدیمي، در نتیجھ تكیھ كردن بر . اصل موضوعي، و كمال مطلوبش قیاس بود

ولي ارغنون نو او دستگاه و روش . جنبھ نظري و عدم توجھ بھ مشاھده علمي باعث ركود علم شده است
قرایي طبیعت از طریق مشاھده و آزمایش كتاب او نیز اگر چھ مطالعھ است; تازھاي از فكر بدست میداد

ناتمام ماند، با ھمھ نقایصي كھ دارد، مھمترین اثر فلسفي انگلستان است و نخستین دعوت صریح بھ عصر 
ھاي آن چنان روشن و پرمغزند كھ  و با آنكھ بھ زبان التیني نوشتھ شده است، جملھ; خرد بھ شمار میرود

  . زمره كلمات قصار محسوب میشوندنیمي از آن در 

نخستین سطرھاي آن مشتمل بر فلسفھ فشردھاي بود كھ انقالب استقرایي را اعالم میداشت، انقالب صنعتي 
  : بیكن گفتھ است. و كلید علوم تجربي را بھ دست ھابز و الك و میل و سپنسر میداد. را پیشبیني میكرد

اندازه میتواند عمل كند و بفھمد كھ درباره مسیر طبیعت از راه بشر، كھ خادم و مفسر طبیعت است، فقط آن 
علم بشر و قدرت . ... غیر از این، نھ چیزي میداند و نھ كاري میتواند بكند. عمل و فكر مشاھده كرده است

براي فرمان دادن . تاثیر مطلوب صورت نمیگیرد. زیرا جایي كھ مسیر معلوم نباشد. بشر مالزم یكدیگرند
  . كردت باید از طبیعت اطاعت بھ طبیع

ھمچنانكھ دكارت ھفده سال بعد در گفتار در روش پیشنھاد كرد كھ باید فلسفھ را با تردید كردن در ھمھ چیز 
: را خواھان بود و میگفت)) تصفیھ عقل((ازي شروع كنیم، بیكن نیز بھ عنوان نخستین قدم در راه نوس

علوم انساني بھ صورت كنوني توده مخلوط و ھضم نشدھاي است كھ از مقدار زیادي زودباوري، اتفاق، ((
بنابراین باید از ھمان قدم .)) و ھمچنین عقاید كودكانھاي كھ در آغاز در ما جایگزین شده تشكیل یافتھ است

میتوانیم از ھمھ تصدیقات بالتصور، تمایالت و تنفرھاي بیجا، فرضھا، و  اول فكر خود را تا آنجا كھ
ھاي  یعني توھمات و سفسطھ)) بتھا((باید ; باید حتي از افالطون و ارسطو كناره بگیریم; ھا پاك كنیم نظریھ

از معمول را، كھ ناشي از خصوصیات عجیب ما در داوري یا مولود عقاید و اصول باستاني اجتماع مایند، 
  . ھاي منطقي و گفتن مزخرفات درباره افكار مبھم احتراز كنیم باید از ھمھ حقھ; ذھن خود بیرون بریزیم

باید كلیھ آن روشھاي فلسفي قیاسي را كھ منظور از آنھا گرفتن ھزارگونھ نتیجھ ابدي از چند قضیھ بدیھي و 
رد، در كارھا ھر چھ از این كاله در علم كاله جادوگري وجود ندا. تعدادي اصول است پشت سر بگذاریم

)) شمردن ساده((ولي نھ فقط با مشاھده سرسري و ; برمي داریم باید بامشاھده یا تجربھ در آن بگذاریم
بنابر این، بیكن، كھ او را بھ ندانستن روش درست علم متھم میكنند، . معلومات، بلكھ با تجربھ و آزمایش

  : روش واقعي علم جدید را چنین شرح میدھد

و بھ . ، سپس بھ وسیلھ شمع راه را نشان میدھد[یا فرضیھ]روش حقیقي تجربھ نخست شمع را روشن میكند 
بھ دست [ نتایج موقتي]و از آن اصل موضوعھایي .... آزمایشي كھ بطور شایستھ منظم شده باشد میپردازد

  . آزمایش باید داوري كند فقط.... میدھد، و از این اصل موضوعھاي مسلم شده آزمایشھاي تازھاي میكند

ھا خستھ شده بود، زیرا بھ عقیده او آنھا از سنت، تمایالت و تنفرھاي بیجھت، یا میل  اما بیكن از فرضیھ
وي این رویھ را دوست نداشت كھ شخص . بھ میان میآید)) بتھا((منبعث شدھاند، و در واقع ھمان قضیھ 

د كنندھاي را برگزیند و دلیل مخالف را تحریف كند یا نادیده دانستھ یا ندانستھ از راه تجربھ معلومات تایی
براي اجتناب از این اشتباه، بیكن روش استقرایي دشواري پیشنھاد میكند كھ عبارت است از . بگیرد

گردآوري ھمھ حقایق مربوط بھ یك مسئلھ، و تحلیل و مقایسھ و طبقھبندي و بھ ھم پیوستن آنھا، بھ كار 
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ھا یكي پس از دیگري، تا آنكھ  ، و دور انداختن تدریجي فرضیھ))استثنا و رد كردنشیوه درست ((بردن 
باعث تسلط )) صورت((آگاھي بر . یا قانون و جوھري كھ زمینھ یك پدیده است آشكار شود)) صورت((

  . تدریجي بر وقایع میشود، و علم بتدریج محیط و احتماال بشر را عوض خواھد كرد

ھ ھدف غایي ھمین است كھ روش علمي در راه تحلیل شدید و تجدید سیرت بشري بیكن چنین میپنداشت ك
وي خواھان مطالعھ غرایز و احساسات است، و نسبت آنھا را بھ فكر ما نظیر نسبت . بھ كار برده شود

ولي مخصوصا در اینجا دشواري فقط در جستجوي علم نیست، بلكھ در انتقال آن . بادھا بھ دریا میداند
ر حاضر باشیم كھ افراد متفكر را بھ آموزگاري بگماریم و بھ آنان پاداش و افتخار بدھیم، بشر را اگ. است

بیكن یسوعیھا را مربیان خوبي میداند و میگوید . میتوانیم با تعلیم و تربیتي عاري از خرافات عوض كنیم
نمایش دادن درام را در  گذشتھ از این، از جزوھنویسي انتقاد میكند،.)) اي كاش آنھا طرف ما بودند((

علم و . ھاي مدارس گنجانیده شوند مدارس قبول دارد، و توصیھ میكند كھ درسھاي علمي بیشتري در برنامھ
تربیتي كھ بدین ترتیب حاصل آید، مانند آنچھ در آتالنتیس نو دیده میشود، وسیلھ و دستافزار نخواھد بود، 

در این مسابقھ، ھمھ چیز خود : ((لر جسور در پایان مینویسدلرد چانس. بلكھ راھنما و ھدف دولت خواھد شد

  فلسفھ یك دولتمرد -V.)) را در گروه پیروزي صنعت بر طبیعت میگذارم

در اینجا احساس میكنیم كھ فكري نیرومند وجود دارد مردي یك تنھ در یك قرن، كھ ھم در فلسفھ و ھم در 
وف درباره سیاست چھ میاندیشید، و این سیاستمدار جالب است كھ بدانیم این فیلس. سیاست متبحر است

  . راجع بھ فلسفھ چھ عقایدي داشت

بیكن در فلسفھ روشي نداشت، و جز در منطق ھیچ یك از افكار خود را بھ طور منظم بھ رشتھ تحریر در 
  . نیاورد

سیر افكار او روشن است، ولي شكل آن مردي را نشان میدھد كھ مجبور بوده است براي رسیدگي بھ 
دعوایي، یا براي مبارزه در پارلمنت، یا نصیحت كردن پادشاھي تعلیمناپذیر، مكرر از محیط آرام فلسفھ 

  . بیرون بیاید

و  ١۶١٢و  ١۵٩٧(، شامل مقاالت بنابراین مجبوریم عقاید او را از مالحظات اتفاقي و قطعات ادبي او
بیكن با غروري كھ مخصوص نویسندگان است، ضمن تقدیم این مقاالت بھ باكینگم، چنین . ، دریابیم)١۶٢۵
ھایش بھ  سبك او در نامھ.)) فكر میكنم كھ این اثر تا زماني كھ كتاب وجود دارد، دوام كند: ((نوشت

ھاي پیچیده و  من از نوشتھ: ((نش چنین اعتراف میكرداندازھاي پر از صنایع لفظي و پیچیده است كھ ز
وي در نوشتن مقاالت زحمت بیشتري كشید، قلم خود را بھ صراحت .)) مرموز او چیزي درك نمیكنم

عادت داد، و چنان قدرت انشا و تعبیري بھم رسانید كھ در نثر انگلیسي فقط چند صفحھاي قادر است با 
مثل این است كھ . الب با تشبیھات درخشان و كمال صورت، رقابت كندھاي او، از لحاظ ایراد مط نوشتھ

  . تاسیت فیلسوف شده و كوشیده است كھ مطالب خود را بھ طرزي روشن بنویسد

; وي دانش مابعدالطبیعھ را بھ اھل رازوري یا اشخاص عجول وا میگذارد. حكمت بیكن جھانبینانھ است
اما گاھي بھ نظر میرسد كھ وارد مبحث . بھ كل میپرداختحتي حس جاھطلبي فراوان او بندرت از جز 

چیزي جز افراد جداگانھاي كھ )) در طبیعت حقیقتا: ((فلسفھ مادي و جبري میشود، زیرا در جایي میگوید
تجسس در طبیعت ھنگامي بھترین ((و .)) اعمالي انفرادي طبق قانون معیني انجام میدھند وجود ندارد

در اینجا شاید بھ )) طبیعت((ولي .)) كھ با فیزیك آغاز و بھ ریاضیات ختم شود نتیجھ را بھ بار میآورد
بیكن فیلسوفان شكاك قبل از سقراط را بر افالطون و ارسطو . معناي جھان خارجي استعمال شده باشد

ولي در اینجا میان جسم و روح اختالف شدیدي . ترجیح میداد و از فلسفھ مادي دموكریتوس تمجید میكرد
ھاي برگسون را در باب عقل  اندیشھ)) ماتریالیست معتقد بھ نقش ساختمان تن((و بھ عنوان . یل میشودقا

قوه ادراك بشر در نتیجھ مشاھده آنچھ در ھنرھاي مكانیكي انجام میگیرد خراب : ((پیشبیني میكند و میگوید
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بیكن .)) اني اشیا روي میدھدو بدین ترتیب بشر تصور میكند كھ چیزي شبیھ بھ آن در طبیعت جھ... میشود
  . زیستشناسي ماشیني دكارت را پیش از او رد میكند

حاضرم قبول كنم كھ : ((میدھد، و میگوید)) چاشني((بیكن با ابھامي احتیاطآمیز فلسفھ خود را با مذھب 
.)) ستھاي مربوط بھ عیسي و اساطیر تلمود درستند، ولي نگویم كھ بدن این جھان بدون روح ا ھمھ افسانھ

تجزیھ و تحلیل او از علل، . وي الحاد را با عبارات مشھوري كھ دوبار تكرار كرده است توضیح میدھد
  : الحاد موضوع این جلد را روشن میكند

زیرا ھر اختالف عمدھاي باعث افزایش ; علل الحاد را در اختالف مذاھب و آن ھم در تنوع آنھا باید جست
علت دیگر، رسوایي كشیشان است، . الفات بسیار بھ الحاد میانجامدولي اخت. تعصب ھر دو طرف میشود
زیرا محنتھا و ; خصوصا آنكھ با صلح و ترقي مالزم باشند. ھاي فرھنگي است علت دیگر، پیش آمدن دوره

  . مصیبتھا مردم را بیشتر بھ مذھب متمایل میكنند

طبق گفتھ راولي، كشیش .)) شود ھر علمي باید بھ وسیلھ مذھب محدود((بیكن بھ صراحت میگوید كھ 
با وجود .)) ھرگاه از سالمتي برخوردار بود، اغلب در مراسم كلیسا شركت میكرد((مخصوص او، بیكن 

این، او نیز مانند سلف بزرگ خود، ویلیام آكمي، میان حقیقت در حكمت االھي و حقیقت در فلسفھ فرق 
شند كھ آنھا را علم و فلسفھ نپذیرند، ولي فلسفھ فقط در مذاھب ممكن است عقایدي وجود داشتھ با: میگذاشت

باید متكي بر عقل باشد، و علم باید در جستجوي توضیحات و تعبیرات غیر روحاني بر حسب قانون 
  . فیزیكي علت و معلول باشد

بیكن با وجود عالقھ شدیدي كھ بھ علم داشت آن را تابع اخالق میدانست، و میگفت كھ اگر ادامھ علم 
خوبي از ھمھ : ((ھمچنین اظھار میداشت. من ھیچ نیكوكاري نباشد، بشریت از آن سودي نخواھد بردمتض

اما ھنگامي كھ از محسنات مسیحیت سخن میگوید، شوق و ذوق او .)) فضایل و بزرگیھاي روح بھتر است
كھ كامال خوبند  باید در خوبي راه اعتدال در پیش گرفت، زیرا ممكن است بدكاران از كساني. كاھش مییابد

عشق جنون است و ازدواج . اندكي تقیھ براي موفقیت الزم است، ولو بھ سود تمدن نباشد. سو استفاده كنند
. ... كسي كھ زن و بچھ دارد، بھ بخت و اقبال گروگان میسپرد، زیرا آنان مانع اقدامات بزرگند. ((قید

بیكن .)) ند، از مردان عزب یا بیفرزند ناشي شدھاندبھترین كارھا، و آنھایي كھ بیش از بھ نفع جامعھ بودھا
زندگي مجرد بھ حال كشیشان : ((مانند الیزابت و گرگوریوس ھفتم موافق تجرد كشیشان است و میگوید

 .))میپاشندمفیدتر است، زیرا موسسات خیریھ، ھنگامي كھ باید حوضي را پر كنند، بندرت بر زمین آب 
دوستي از .) بھ عالقھ او بھ استعاره و ایجاز، كھ از خصوصیات نژاد آنگلوساكسون است، توجھ كنید(

  . عشق بھتر است، و مردان متاھل یاران پایداري نیستند

فداي جاھطلبي كرده است، و  بیكن از عشق و ازدواج بھ طرزي سخن میراند كھ گویي احساسات لطیف را
  . میتوانستھ است كشوري را بھتر از خانھ خود اداره كند

وي شجاعت آن را داشت كھ از . در فلسفھ سیاسي او، اوضاع و احوال بیش از اصل كلي اھمیت دارد
ماكیاولي تعریف كند، و بھ صراحت میگفت كھ دولتھا خود الزامي در پذیرفتن آن قواعد اخالقي كھ بھ 

وي مانند نیچھ عقیده داشت كھ یك جنگ خوب باعث توجیھ ھر علتي میشود، و . ردم گوشزد میكنند ندارندم
عقیده بعضي از استادان الھیات را نباید قبول داشت كھ میگویند تنھا در موردي بدرستي میتوان : ((میگفت

براي )) و شرافتمندانھیك جنگ منصفانھ ((در ھر صورت، .)) جنگید كھ صدمھ یا تحریكي در كار باشد
بھ خاطر امپراطوري و عظمت، كامال الزم است كھ ملتي خدمت نظامي را . ((تھذیب ملتي الزم است

.)) داشتن یك نیروي دریایي مقتدر ضامن احترام ھمسایگي است.)) ((افتخار و پیشھ عمده خود بداند
ھیگري، و در اواسط عمر آن علم در جواني یك كشور روح سپا.)) تسلط بر دریاھا خالصھ سلطنت است((

و در كھولت یك كشور، اقدامات تجاري و ; زودتر نشو و نما میكند، سپس ھر دو آنھا تا مدتي پیش میروند
شھرنشینان جنگجویان خوبي نیستند، كشاورزان بھترند، و خرده مالكان از .)) بازرگانان پیشرفت میكنند
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را محكوم میكند، زیرا این عمل باعث تقلیل  چینھكشير، از اینجاست كھ بیكن، مانند مو. ھر دو بھتر
  : ھمچنین تمركز ثروت را علت عمده آشوب و شورش میداند و میگوید. مالكان اراضي میشود

وسیلھ شده است آن علت مادي را كھ فقر و فاقھ است  نخستین وسیلھ جلوگیري از آنھا این است كھ بھ ھر
و براي این منظور باید باب تجارت را مفتوح كرد، امور بازرگاني را متعادل ساخت، ... از بین ببریم،

ھاي شخصي از افراط و تفریط  صنایع را بھ پیش برد، تنبلي را از میان برداشت، با قوانین تھدید ھزینھ
زمین كوشید، قیمتھاي اشیاي قابل فروش را تعدیل كرد، ھمھ آنكھ باید سیاستي  جلوگیري كرد، در اصالح

پول مثل كود است، و . ... ھا و پولھاي كشور در دست عدھاي معدود جمع نشوند بھ كار برد كھ گنجینھ
  . وقتي قابل استفاده است كھ گسترده شود

بازرگانان بیسواد و متعصب یا عمال آنھا بیكن بھ پارلمنت اعتقاد نداشت و آن را مركب از مالكان یا 
بیكن، با مالحظھ احزاب طمعكار و . میدانست، و در مقایسھ با آنھا جیمز اول را مطلعتر و رحیمتر میشمرد

او نیز، مانند معاصر خود ریشلیو، . اعتقادات تند، حتي استبداد فرضي این پادشاه را مفیدتر میدانست
اطاعت اشراف بزرگ را از مقام سلطنت بھ منزلھ قدم الزمي در تكامل  تمركز قدرت را در دست پادشاه و

. حكومت منظم میدانست و مانند ولتر، تربیت كردن یك فرد را آسانتر از تربیت كردن یك جمعیت میشمرد
ثروت عظیم خودش باعث ناراحتي او نمیشد، و جیمز ھم با كمال سرسختي سرگرم اسراف، جمع مالیات، 

  . و حفظ صلح بود

حرفھاي آنان : ((میسازند انتقاد میكرد و میگفت)) قوانین خیالي براي كشورھا((كھ )) فیلسوفاني((بیكن از 
ولي در اواخر عمر در صدد برآمد كھ جامعھاي را .)) ھاست كھ بھ علت بلندي، نور كمي میدھند مثل ستاره

در آن وقت . پیا اثر مور را خوانده بودوي بدون تردید یوتو. كھ بشر طبق نظر او باید زندگي كند نشان دھد
بیكن آتالنتیس نو را بھ  ١۶٢۴در سال .كامپانال كتاب خود موسوم بھ شھر خورشید را منتشر كرده بود

از پرو، كھ مدت یك سال تمام در آنجا مقیم بودم، بھ سوي : ((رشتھ تحریر در آورد و در آن چنین نوشت
سپس درباره آسایشي طوالني و آذوقھاي كھ بھ پایان .)) وردیمچین و ژاپن از طریق دریاي جنوب روي آ

میرسید، جزیرھاي خدایي، و زندگي مردمي كھ در كمال خوشبختي تحت قوانیني كھ سلیمان براي آنان 
این قوم بھ جاي پارلمنت تعدادي رصدخانھ، كتابخانھ، باغ نباتات، و باغ . وضع كرده بود مطالبي نوشت

ھا جمعي دانشمند، عالم اقتصاد، متخصص فني، فیزیكدان، روانشناس، و فیلسوف وحش داشتند كھ در آن
پس از آنكھ بھ این عده فرصت مساوي براي تعلیم یافتن داده شد، آنھا را با آزمایشھاي . كار میكردند

بھ كار اداره كردن ) بدون انتخابات(انتخاب كردند، و سپس آنان را ) طبق كتاب جمھور افالطون(مساوي 
یكي از اینان بھ وحشیان . كشور یا، بھ عبارت دیگر، بھ كار تسلط یافتن بر طبیعت بھ نفع مردم گماشتند

ھاي پنھاني چیزھا، توسعھ حدود تسلط  ھدف از موسسھ ما درك علل و انگیزه: ((اروپایي چنین میگوید
نوب اقیانوس كبیر قرار در این محیط نشاطانگیز كھ در ج.)) بشر، و انجام دادن ھرگونھ امور ممكن است

دارد، جادوگران سلیمان میكروسكوپ، دوربین نجومي، ساعتھاي خودكار، زیردریایي، اتومبیل و ھواپیما 
بھ كشف داروھاي بیھوشي، خواب مصنوعي، روشھاي بھداشت، و طوالني كردن عمر ; اختراع كردھاند

وردن نوعھاي تازه، تغییر جنس فلزات، و ھایي براي پیوند زدن گیاھان، بھ وجود آ و طریقھ; پرداختھاند
)) خانھ سلیمان((پارلمنت، كھ بھ نام . رساندن آھنگھاي موسیقي بھ نقاط دور دست بھ دست آوردھاند

موسوم است، با علم پیوستگي دارد و با ھمھ آالت و تشكیالت تحقیقي كھ بیكن از جیمز میخواست، بھ 
این كشور از تجارت خارجي اجتناب میكند و آن را . تعنوان سازوبرگ آن دولت، در آنجا موجود اس

بدین . و فقط علم نھ كاال داوري میكند. خود جزیره از لحاظ اقتصادي استقالل دارد. باعث جنگ میداند
ترتیب، این فیلسوف فروتن جانشین آن دولتمرد مغرور میشود، و ھمان كسي كھ جنگ را گاھي دارویي 

  . در اواخر عمر، در آرزوي بھشت صلح و آرامش است مقوي میدانست، در این ھنگام،
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بیكن تا پایان عمر دست از كار برنداشت و، یك سال پیش از بازنشستگي خود، كتابي تحت عنوان تاریخ 
یعني شرحي روشن با نثري قوي ; سلطنت ھنري ھفتم نوشت و در آن نمونھاي از تاریخنویسي بھ دست داد

طرفانھ، و بھ طرزي این كتاب، عادالنھ و بی. و زیبا درباره موضوع منازعات، سیاستھا، و حوادث نگاشت
موثر، درباره سلطنتي كھ صورت شاعرانھ بدان داده نشده، بھ رشتھ تحریر درآمده، و اطالعاتي حقیقي در 

  . آن ذكر شده است

بیكن پس از این كتاب، رساالت متعددي انتشار داد، مانند بررسي بادھا، بررسي غلظت و دقت، بررسي 
جاي معین، فرزند، و : ن ھنگام داراي فراغتي غیر منتظره بودبیكن در ای. زندگي و مرگ، و مانند آنھا

دوستي نداشت، زیرا كساني كھ در ایام قدرت وي بھ منظور كسب جاه و مقام بھ دورش گرد آمده بودند 
  . اكنون در برابر آستانھ دیگري قرار داشتند

كار میكنند من كھ در  چھ رفقایي با شما: ((روزي از شخصي كھ طرف مكاتبھ خود او بود چنین پرسید
بیكن كھ میخواست بداند گوشت تا چھ مدتي در برف فاسد نخواھد شد، روزي .)) نھایت تنھایي بھ سر میبرم

سپس آن را كشت و بدنش را با برف انباشت، ولي خود او . سفر خود را در بھار قطع كرد تا مرغي بخرد
بیكن تصور میكرد كھ . ي بود، رفت و بستري شدناچار بھ خانھ لرد اروندل، كھ در آن حوال. سرما خورد

بسیار خوب ((بیماري او بزودي بھ پایان خواھد رسید، و بھ یكي از دوستانش نوشت كھ آن آزمایش 
درست است كھ او آن مرغ را از تباھي حفظ كرد، ولي جان خود را روي این كار .)) پیشرفت كرده است

در شصت و  ١۶٢۶آوریل  ٩سینھ گرفت، تا آنكھ در  وجودش از تب سوخت و گلویش از خلط. گذاشت
  . ھفت سالگي درگذشت و آن شمع فروزان ناگھان خاموش شد

مونتني عاقلتر، ولتر . نبود)) عاقلترین، تیزھوشترین، و رذلترین فرد((بیكن، چنانچھ پوپ میپنداشت، 
. دكار، و زودرنج میدانستنددشمنان بیكن او را مھربان، مد. تیزھوشتر، و ھنري ھشتم از او رذلتر بود

اگرچھ بیكن تا حد دنائت خودپسند بود و بھ اندازھاي بھ خود میبالید كھ خدایان را خشمگین میكرد، در ما 
نیز بھ اندازه كافي از این عیوب ھست و باید این نقایص او را، بھ سبب پرتوي كھ وجود او میافكند، نادیده 

اگر قرار باشد كھ خود را طوري . در بادبانھاي او محسوب میشدخودخواھي او بھ منزلھ بادي . بگیریم
  . ببینیم كھ در نظر دیگران جلوه میكنیم، فلج خواھیم شد

حدود مشاھده او عظیم بود، ولي حوزه تفكرش بھ . بیكن عالم نبود، بلكھ فیلسوف علم بھ شمار میآمد
وي اگر چھ در این زمینھ . نمیگذاشتاندازھاي وسیع بود كھ مجالي براي تحقیقات مخصوص او بھ جاي 

او ; بیكن از كاروان علم عصر خویش بھ مراتب عقبتر ماند. نیز كاركرد، نتیجھاي از آن بھ دست نیاورد
ھمچنین . فرضیھ كوپرنیك را در ھیئت رد كرد، اما دالیل مھمي راجع بھ رد نظریات او مطرح ساخت

ا وجود مالحظھ تاثیر خیال و فرضیھ و قیاس در تحقیقات بیكن، ب. توجھي بھ كپلر، گالیلھ، و نپر نداشت
پیشنھاد او بھ منظور گردآوري و طبقھبندي حقایق در نجوم . علمي، باز اھمیت آنھا را نادیده میگرفت

داراي اھمیت بود، و در این رشتھ مشاھده ستارگان و مالحظات ھزاران تن از شاگردان كوپرنیك 
ولي پیشنھاد بیكن . داد، و او از آنھا قیاسھایي انقالبي بھ عمل آورد) رنیككوپ(اطالعاتي استقرایي بھ او 

شباھت زیادي بھ روشھایي كھ در عصر او باعث كشف قوانین حركات سیارات، اقمار مشتري، قوه 
  . مغناطیسي زمین، و گردش خون شد، نداشت

ي پیش از او این روش را وي میدانست كھ عده زیاد; بیكن ادعایي در مورد كشف روش استقرا نداشت
، زیرا اشخاصي مانند راجر بیكن و پتروس ))ارسطو را برانداخت((وي نخستین كسي نبود كھ . داشتھاند
در قرون گذشتھ این كار را انجام داده بودند، و ارسطویي كھ مورد قبول آنھا نبود بھ [ پیر رامو]راموس 

و آزمایش را بھ كاربرده و پسندیده بود، بلكھ فیلسوف تغییر عقیده بیكن ھمان دانشمند یوناني نبود كھ استقرا 
آنچھ بیكن رد میكرد اشتباھات كساني بود كھ از حكمت یوناني بعضي نتایج . یافتھ اعراب و مدرسیھا بود

در ھر صورت، بیكن اروپاي دوره رنسانس را از توجھ و احترام زیاد بھ قدما . قرون وسطایي میگرفتند
  . باز داشت
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راجر بیكن نیز ھمین عقیده را داشتھ و كامپانال با ; نخستین كسي نبود كھ علم را باعث قدرت میدانست بیكن
شاید آن مرد سیاستمدار در ذكر فواید .)) قدرت ما متناسب با علم ماست: ((ھمان سبك پر مغز او گفتھ بود

را در مقابل علم )) محض((عملي علم، بھ طرزي كھ درخور نبود، مبالغھ كرده باشد، ولي ارزش علم 
بیكن مطالعھ ھدفھا و وسایل را . تشخیص داده است)) ثمرھا((را در برابر )) نور((و ارزش )) عملي((

ھاي بشري تغییري بھ وجود  الزم میدانست و از این نكتھ آگاه بود كھ یك قرن پر اختراع، اگر در انگیزه
شاید او عیوب اخالقي . تري بھ بار خواھد آوردنیاورد، مشكالتي را حل خواھد كرد، اما مشكالت بزرگ

خود را بھ صورت گردابي میدید كھ در نتیجھ پیشرفت علمي و بدون تاثیر آن در سیرت افراد ایجاد شده 
  . بود

پس از این ھمھ سخنان بھ این نتیجھ میرسیم كھ فرانسیس بیكن مقتدرترین و با نفوذترین متفكر دوره خود 
  . بود

البتھ شكسپیر از لحاظ قوه تخیل و ھنر ادبي از او برتر بود، ولي فكر بیكن مثل نورافكن، كھ در ھر گوشھ 
فضا تجسس كند، سراسر جھان را میپیمود، ھمھ ذوق و عالقھ نشاطانگیز دوره رنسانس، یعني ھیجان و 

وجود بیكن متمركز  غرور مردي مانند كریستوف كلمب كھ دیوانھوار بھ سوي دنیاي جدیدي میرفت، در
بدین : در اینجا بھ گفتھ این پرچمدار علم، كھ آغاز دورھاي جدید را اعالم میدارد، گوش دھید. شده بود

و با علم مدني بھ فلسفھ انساني ; ترتیب، این قسمت از دانش را كھ مربوط بھ علم مدني بود بھ پایان رساندم
اكنون كھ اندكي دست از كار كشیدھام . ور كلي بھ پایان رساندمو با فلسفھ انساني، فلسفھ را بھ ط; پایان دادم

و بھ آنچھ انجام دادھام مینگرم، این نوشتھ در نظر من، تا آنجا كھ فردي میتواند درباره كار خود داوري 
البتھ این ; كند، بھتر از سروصدایي كھ رامشگران ضمن كوك كردن سازھاي خود بھ راه میاندازند نیست

بنابر این، بھ . وش را خوش نمیآیند، ولي نشان میدھد كھ چرا بعدا این آھنگھا دلپذیر میشوندسروصداھا گ
ھنگامي اوضاع این . كوك كردن آالت نوازندھاي از ذوقھاي خود پرداختم كھ بھتر قادر بھ نواختن باشد

با مالحظھ ; مرحلھ خود را در آن میگذراند سومینھاي علمي  زمانھ را در برابر چشم میآورم كھ جنبھ
برتري و سرزندگي ھوشھاي این دوره، كمكھا و معلومات ارجمندي كھ از نویسندگان قدیمي بھ دست 

بھ بازشدن جھان در میآوریم، با توجھ بھ فن چاپ كھ كتاب را در دسترس فقیر و غني میگذارد، و با توجھ 
طبعا متقاعد .... نتیجھ دریانوردي كھ آزمایشھاي بسیار و مقدار زیادي تاریخ طبیعي فراھم آورده است
اما درباره .... میشوم كھ این دوره از روزگار بمراتب از عصر یونانیھا و رومیھا پیشتر خواھد رفت

ن را با انتقاد از آن خشنود سازد، باید این زحمتھایم، اگر زحمتي كشیده باشم، و اگر كسي خود یا دیگرا
; ))اگر میخواھي، مرا بزن، ولي فقط بھ حرفم گوش بده((; خواھش قدیمي و صبورانھ را از او بكنم

  . بگذارید عدھاي از آن زحمات انتقاد كنند، تا آن را مشاھده كنند و بسنجند

عالیترین شور عصر خود را ابراز  از آنجا كھ بیكن بھ منظور اصالح زندگي از طریق اشاعھ دانش
داشت، دانشمندان بعدا تحت نفوذ او قرار گرفتند و، نھ در نتیجھ روش او، بلكھ براثر روحیھ او دلگرم 

پس از قرنھا ركود فكري، مردي ظھور كرد كھ طعم تلخ حقیقت، و ھواي حیاتبخش جستن و یافتن . شدند
گروھي در آن عصر، مانند . و ترس تردید نشان دادرا دوست داشت، و نسبت بھ جھل عمیق، خرافات، 

در صورتي كھ بیكن اعالم ; دان، چنین میپنداشتند كھ جھان رو بھ تباھي میرود و بزودي متالشي خواھد شد
  . داشت كھ عصر او عنفوان جواني دنیایي است كھ پر از روح و نشاط است

نسھ، و آلمان، مردم ترجیح دادند كھ اختالفات در انگلستان، فرا. در ابتدا كسي بھ حرف او گوش نمیداد
ولي پس از تخفیف یافتن این اختالفات، كساني كھ تعصباتي ; مذھبي خود را با حكمیت اسلحھ حل كنند

داشتند، طبق روش بیكن، درصدد برآمدند تا تسلط بشر را نھ بر بشر، بلكھ بر اوضاع و اشكاالت زندگي 
  . بشري، توسعھ دھند

، )١۶۶٠(را براي پیشرفت علوم طبیعي بنیان نھادند )) انجمن سلطنتي لندن((گامي كھ انگلیسیھا ھن
. در آتالنتیس نو راه را بھ آنھا نشان داد)) مجلس سلیمان((فرانسیس بیكن را الھام دھنده آن دانستند شاید

pymansetareh@yahoo.com



خود، كھ بنیان آن  فیلسوفان فرانسھ پس از نشر دایرھالمعارف. الیبنیتز بیكن را پدید آورنده فلسفھ دانست
دیدرو درباره دایرھالمعارف چنین . ، آن را بھ فرانسیس بیكن اھدا كردند)١٧۵١(عصر را تكان داد

اگر در این كار توفیق یافتیم، بیشتر مرھون بیكن، لردچانسلر، ھستیم كھ نقشھ یك فرھنگ عمومي :((نوشت
آن نابغھ خارقالعاده، در عصري . رح كردعلوم و فنون را در عصري كھ تقریبا در آن علم و ادبي نبود ط

آالمبر نیز / د.)) ھاي روز را نوشت، كتابي درباره آنچھ بایستي بدانند نگاشت كھ امكان نداشت تاریخ دانستھ
ھنگامي كھ . دانست)) بزرگترین، جامعترین، و فصیحترین، فیلسوف((در نھایت شوق و ذوق بیكن را 

تنویر افكار الھام گرفت، كنوانسیون آثار بیكن را بھ خرج دولت انتشار انقالب كبیر فرانسھ از ھمان نھضت 
طرز فكر انگلیسیھا از ھابز گرفتھ تا سپنسر بھ استثناي باركلي، وھیوم و طرفداران ھگل بھ طرز فكر . داد

تمایل او بھ تجسم جھان طبق مفھومات دمو كریتوس، ھابز را بھ ماتریالیسم متمایل . بیكن شباھت یافت
و تكیھ وي بر استقرا، الك را بھ روانشناسي تجربي متمایل كرد كھ در آن مطالعھ ذھن از متافیزیك ; اختس

با فلسفھ ھلوتیوس، در واداشتن )) ثمرھا((و )) وسایل آسایش((تاكید او در مورد ; رواني فارغ خواھد بود
نگلستان را براي انقالب صنعتي روحیھ بیكن بود كھ ا. بنتم بھ یكسان دانستن سودمندي و خیر، سھیم بود

  . آماده ساخت

وي مانند بعضي از جانشینانش . بنابراین میتوانیم فرانسیس بیكن را در سرلوحھ عصر خود قرار بدھیم
خود پرست نبود، و ھرگونھ اندیشھاي را كھ بھ مرحلھ تجربھ واقعي در نیامده بود، و ھر نتیجھاي را كھ 

فھم بشر نور صرف نیست، بلكھ تحت تاثیر : ((بیكن میگفت. نمیپذیرفتتمایالت در آن مدخلیت داشتند، 
اراده و احساسات قرار میگیرد و علومي از اینجا ناشي میشوند كھ میتوان آنھا را از علوم دلخواه آدمي 

بیكن خردي را ترجیح میداد كھ از .)) نامید، زیرا بشر چیزي را كھ مایل است درست باشد زودتر میپذیرد
ناشي شده باشند، و میگفت كھ از اتحاد نزدیك و خالصتري میان این دو نیرو، یعني آزمایشي و  حقایق

بیكن، مانند فیلسوفان قرن ھیجدھم، خرد را دشمن مذھب یا جانشین آن .)) عقالني، امید بسیار میتوان داشت
یث و منابع موثق را نمي اما اتكا بھ احاد. نمیدانست، بلكھ در فلسفھ و زندگي جایي براي ھر دو باز كرد

ھاي عوامانھ، تبیینات عقالني و  پذیرفت و، بھ جاي استنباطھاي احساساتي و مداخالت فوق طبیعي و افسانھ
وي براي ھر علمي پرچمي برافراشت و ھمھ متفكران قرون بعدي را بھ دور آن . طبیعي را قبول داشت

ھ او طالب آن بود، یعني تشكل كامل تحقیقات علمي خواه بیكن خواستھ باشد و خواه نھ، كاري ك. گرد آورد
و توسعھ و انتشار جھاني علم، نطفھ عمیقترین رویدادھاي ھیجانانگیز دوران جدید را در خود داشت، یعني 
این كھ مسیحیان، خواه كاتولیك و خواه پروتستان، مجبور شدند در مقابل گسترش و نیروي علم و فلسفھ بھ 

  . ن زمان تنھا مقدمھ آن درام بھ جھانیان اعالم شده بوددر آ. مبارزه پردازند

  فصل ھشتم 

  

  شورش بزرگ

١۶٢۵ -١۶۴٩  

I -  اقتصاد در حال تغییر  

صد و چھل و چھار سال پیش از آنكھ لویي شانزدھم كفاره گناھان اجداد خود را بدھد، انقالبي كھ تفوق 
پارلمنت را برقرار داشت و باعث اعدام پادشاھي شد، از كشمكش اقتصادي و رقابتھاي مذھبي بھ وجود 

  . آمد
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وپاي باختري تشكیالتي بود سلطنت در ار; فئودالیسم تشكیالتي بود كھ اساس آن بر كشاورزي قرار داشت
در انگلستان دو . كھ نقطھ اعتالي فئودالیسم بھ شمار میرفت و با اقتصاد مالك و زمین پیوستگي داشت

یكي تكامل طبقھ متوسط و بدون لقب بود كھ میان اعیان . تكامل اقتصادي باعث قطع این پیوستگي شدند
از اقدامات پادشاه، دربار، و قوانین مملكت، كھ بر این طبقھ . داراي لقب و خرده مالكان بھ وجود آمدند

طبق سنن قرون وسطي بود، اظھار نارضایتي میكرد، و كرسیھایي در مجلس عوام میخرید یا بھ تصرف 
اما خواھان حكومتي بود كھ تابع پارلمنت باشد و این پارلمنت نیز نظریات آن طبقھ را اجرا ; در میآورد

بانكداران، بازرگانان، صاحبان صنایع، وكالي (فزایش ثروت گروه بورژواتكامل دیگر عبارت از ا. كند
تقاضاي این طبقھ مبني بر داشتن نماینده در پارلمنت با قدرت اقتصادي آن . بود) دادگستري، و پزشكان

این عوامل انقالبي داراي عالیق مشتركي نبودند و فقط جھت جلوگیري از اقدامات مالكان . تناسب داشت
، درباریان متفرعن، و پادشاھي كھ وجود اشراف موروثي را براي نظم اقتصادي و سیاسي كشور نسبدار

  . الزم میدانست با یكدیگر ھمكاري میكردند

اقتصاد انگلستان سال بھ سال نقطھ اتكا و اساس خود را از زمین غیر منقول بھ پول و دارایي منقول تغییر 
  . میداد

بھ  ١۶٢٠و در ; )١٩۵٨بر حسب پول امریكا(دالر  ٣٠٠بھ [ فلز]برنج ، یك كارخانھ ١۵۴٠پیش از سال 
ھاي زیادي بھ كار رفتھ و باعث  ، سرمایھ١۶۵٠تا سال . دالر سرمایھگذاري احتیاج داشت ٠٠٠،١٢۵

ھاي توپریزي در  ھاي كاغذسازي در دارتفورد، كارخانھ ھاي زاج سفید در یوركشر، كارخانھ ایجاد كارخانھ
فقط از  ١۵۵٠در سال . معادن عمیق جھت ذغالسنگ، مس، قلع، آھن، و سرب شده بود برندلي، و حفر

از چند معدن  ١۶۴٠در سال ; تن در سال استخراج میكردند٣٠٠تعداد محدودي از معادن انگلستان بیش از 
صنعتگراني كھ با فلز سروكار داشتند بھ استخراج فلزات و . تن استخراج میشد ٠٠٠،٢٠ھركدام بیش از 

ھایي  تشكیالت نساجي موادي را كھ بھ كارگاه. صنایع فلز كاري متكي بودند كھ در دست سرمایھداران بود
ھمچنین بھ بافندگان و دوزندگاني كھ در ھزاران خانھ در . كارگر داشتند ١٠٠٠تا ۵٠٠میسپرد كھ بیش از 

ت سرمایھداران در مورد تبدیل كشاورزي نیز از اقداما. شھرھا و روستاھا پراكنده بودند سفارشھایي میداد
سرمایھداران اراضي وسیعي را میخریدند و دور آنھا را چینھكشي میكردند تا براي : و تولید بركنار نماند

 ١۶۴٠و  ١۶١٠بین سالھاي . ھاي داخلي و خارجي پشم تھیھ كنند مردم شھرھا گوشت، و براي كارخانھ
  . تجارت خارجي انگلستان ده برابر شد

طي نیمھ اول . ((در تاریخ انگلستان سابقھ نداشت كھ شكاف میان غني و فقیر تا این اندازه عمیق شده باشد
قرن ھفدھم، مزد كارگران بھ آخرین درجھ تنزل یافت، زیرا در اثناي آنكھ بھاي مواد غذایي رو بھ افزایش 

دستمزد واقعي  ١٣٨٠دود سال را پایھ قرار دھیم، در ح ١٠٠اگر .)) بود، دستمزد رو بھ نقصان داشت
، و در عصر چارلز ٢٠٠، در عصر الیزابت ٣٧٠برابر با  ١۴٨٠، در سال ٣٠٠نجاران در انگلستان 

بیكاري بھ اندازھاي شدید  ١۶٣۴در سال . بود، یعني بھ كمترین حد ظرف چھارصد سال رسید ١٢٠اول 
تازگي احداث شده بود، صادر كرد، زیرا بود كھ چارلز دستور تخریب یك كارخانھ ماشین چوببري را، كھ ب

جنگ با فرانسھ موجب افزایش مالیات، جنگ در . ایجاد این كارخانھ باعث طرد عده زیادي ارھكش میشد
سبب باال رفتن قیمتھا تا حد  ١٣٢٩١۶٣٠فرانسھ باعث خرابي تجارت خارجي، و محصول بد در سالھاي 

قتصاد، ضمن گسترش خود، بحرانھایي بھ وجود ا ١۶٣٨و ١۶٢٩١۶٣٢دوره قحطي شد، و در سالھاي 
ھاي انگلیسي را بھ امریكا راندند و  ھمھ این عوامل بھ اضافھ كشمكش مذھبي، بسیاري از خانواده. آورد

  . انگلستان را در جنگي داخلي كھ قیافھ و سرنوشت آن ملت را تغییر میداد غوطھور ساختند

نواحي شمالي انگلستان . برسر اصول اخالقي در آمد جنگ طبقاتي نیز بھ صورت جنگ محلي و مبارزه
لندن و نواحي ; براي كشاورزي مناسب بودند و اكثر ساكنان آن پنھاني از مذھب كاتولیك پیروي میكردند

طبقھ جدید پیشھور، ضمن آنكھ بھ انحصارات خود و حقوق . جنوبي بیشتر صنعتي و پروتستان بودند
ستگي داشت، خواھان اقتصاد آزادي بود كھ در آن دستمزدھا و قیمتھا با گمركي كھ حافظ منافع آن بود دلب

عرضھ شدن كار و كاال تعیین شود، ھیچگونھ نظارت فئودالي یا دولتي بر تولید و توزیع و سود و دارایي 
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ا و بارونھ. در میان نباشد، و مرابحھ و اقدامات بازرگاني و سرمایھگذاري مذموم و ناپسندیده بھ شمار نیایند
نظارت دولت بر ). مرسوم در دوره فئودالیسم(كشاورزان آنان تابع تعھدات متقابل و مسئولیت دستھجمعي 

این عده، بھ انضمام طبقھ متوسط و . دستمزدھا و قیمتھا، و منظم شدن شرایط استخدام و بھره برداري بودند
ھا یا  بر روي مطالبات و ماالالجاره دولت، احساس میكردند كھ دارایي خودشان، در نتیجھ تاثیر تورم پولي

از این لحاظ، بھ آن عده از وكالي دادگستري كھ در اداره . مالیاتھا، در معرض خطر قرار گرفتھ است
امور سھم مھمي داشتند، و بھ بازرگاناني كھ بر شھرھا مسلط بودند، بھ چشم حقارت مینگریستند و از 

در مقابل پنج میلیون جمعیت انگلستان داشتند و قادر بھ  قدرت بازرگانان لندن، كھ سیصد ھزار جمعیت
  . تشكیل یك ارتش و ایجاد یك انقالب بودند، میترسیدند

II -١۶۴٩- ١۶٢۴: كشمكشھاي مذھبي   

پادشاه جدید، كھ طبق سنن فئودال و قوانین اجتماعي انگلستان پرورش یافتھ و در میان بازرگانان و 
حق داوري . ه بود، در نتیجھ تنوع و شدت عقاید مذھبي، بسیار ناراحت شدپیرایشگران لندن خود را گم كرد

انفرادي، كھ ھر دیني تا زمان نیل بھ قدرت طرفدار آن بود، بھ انضمام اشاعھ كتاب مقدس، باعث تنوع 
. در یك رسالھ از بیست و نھ فرقھ، و در رسالھ دیگر از صدوھشتاد فرقھ مذھبي یاد شده است. مذاھب شد

از اختالفات موجود میان پروتستانھا و كاتولیكھا، اختالف شدیدي نیز میان پروتستانھا، كھ بھ  گذشتھ
از طرف دیگر، پیرایشگران بھ فرقھ . انگلیكانھا و پرسبیترھا و پیرایشگران تقسیم شده بودند، وجود داشت

و شورش و سوگند  كھ با جنگ(، فرقھ كویكرز )كھ در فكر تاسیس حكومتي جمھوري بودند(استقاللیان 
كھ منتظر ظھور عیسي براي حكومت كردن در روي (پنجم، اصحاب سلطنت )خوران مخالفت میورزیدند

، )كھ عقیده داشتند برگزیدگان خداوند تابع قوانین بشري نیستند( آنتینومیانیسم، طرفداران عقیده )زمین بودند
یكي از اعضاي پارلمنت شكایت میكرد كھ صنعتگران منبرھایي برپا . و عدھاي دیگر تقسیم شده بودند

خواستھاي اقتصادي یا سیاسي خود را  كردھاند و مذھب خود را با حرارت تبلیغ میكنند، و بسیاري از آنھا
ھا، آناباتیستھا بودند كھ فقط اشخاص بالغ را تعمید  غیر از این فرقھ. در لفاف كتاب مقدس پنھان میدارند

و بھ دو گروه باتیستھاي عمومي و باتیستھاي ) ١۶٠۶(میدادند، و باتیستھا بودند كھ از انفصالیون جدا شدند 
گروه اول اصل تقدیر طبق گفتھ كالون را رد میكرد، و گروه دوم بھ آن ; )١۶٣٢(خصوصي تقسیم شدند 

  . اعتقاد داشت

ھا و مباحثات پرحرارت آنان باعث شد كھ اقلیت كوچكي نسبت بھ ھمھ اشكال مسیحیت تردید  تكثیر فرقھ
  . كند

اي كھ شایستھ اسقف فاذربي متاثر بود از اینكھ كتب مقدس مفھوم خود را از دست دادھاند و فقط بھ شیوھ
كھ گروه زیادي یا بھ ) ١۶۴۶(جیمز كرنفرد كشیش میگفت . جاھالن و دیوانگان است تعلیم میشوند

در جزوھاي تحت عنوان درھاي جھنم گشوده . شكاكیت یا الحاد گرویدھاند، یا بھ ھیچ چیز اعتقاد ندارند
وشتھ شده بود كھ آیا كتاب مقدس فھرستي از اشتباھات، بدعتھا، و كفرھاي رو بھ گسترش این زمان ن: شده

متن درست و غیر جعلي است یا اینكھ بھ دست بشر ساختھ شده است، و آیا میتواند خدایي حقیقي را بھ ما 
خرد درست عبارت از فرمانروایي ایمان است و ما باید بھ كتب ((بنمایاند طبق عقیده كفرآمیز دیگري، 

، و مسئلھ قیامت، تا آنجا كھ با خرد سازگار باشد، ایمان مقدس، اصول تثلیث، تجسم خدا بھ صورت انسان
عده روزافزوني از . عده زیادي از شكاكان، بھ قیامت و الوھیت عیسي معتقد نبودند.)) داشتھ باشیم

متفكران، كھ بھ نام خداپرستان موسوم شده بودند، درصدد برآمدند كھ میان شكاكیت و مذھب راھي بیابند و 
ادوارد لرد ھربرت آوچربري، با . مسیحیت محدود بھ اعتقاد بھ خدا و خلود روح باشد پیشنھاد كردند كھ

). ١۶٢۴(نوشتن رسالھ جالبي در باره حقیقت، سعي كرد كھ بھ پیشنھاد خداپرستان جنبھاي فلسفي بدھد 
بھ  ھربرت میگفت كھ حقیقت ربطي بھ كتاب مقدس ندارد، كلیسا یا ھیچگونھ مرجع دیگري نمیتواند آن را

بنابراین، بھترین مذھبھا بھ جاي آنكھ مذھبي . مردم اعطا كند، و بھترین گواه حقیقت موافقت ھمگاني است
است و باید بھ اصولي كھ بھ طوركلي مورد قبول مذاھب مختلف باشند )) طبیعي((الھامي باشد، مذھب 
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د او را با پیروي از تقوا وجود دارد كھ بای)) موجودي عالي((ھمچنین میگفت كھ در جھان . محدود شود
طبق عقیده اوبري، . پرستید، و در این دنیا یا بعد از آن رفتار خوب پاداش نیك، و رفتار بد پاداش بد مییابد

  . درگذشت)) بآرامي((ھنگامي كھ كلیسا حاضر نشد آخرین مراسم را در باره ھربرت مجري دارد، وي 

، كاتولیكھاي انگلستان ١۶٣۴در سال . از بدعتگذاري پارلمنت از مذھب كاتولیك بیشتر نگران بود تا
كشیش  ٣٣۵احتماال یك ربع جمعیت را تشكیل میدادند، و علیرغم قوانین و مخاطرات زیاد، در حدود 

) لرد بالتیمور(جورج كالورت . اعیان متنفذ آیین دیرین را قبول داشتند. یسوعي نیز در آن كشور میزیستند
چارلز فرماني بھ او داد تا مستعمرھاي  ١۶٣٢ود را اعالم داشت، و در سال تغییر دین خ ١۶٢۵در سال 

ھانریتا ماریا، ملكھ كاتولیك، ماموري مخفي بھ رم فرستاد . را كھ بعدا بھ نام مریلند موسوم شد تاسیس كند
ھ یك اسقف پادشاه انگلیكان حاضر شد كھ ب. تا كاله كاردینالي را براي یكي از اتباع انگلستان بھ دست آورد

كاتولیك اجازه اقامت در انگلستان بدھد، بھ شرط آنكھ پاپ اوربانوس ھشتم با نقشھ چارلز در مورد یك 
كاتولیكھا خواھان رواداري مذھبي . ، ولي پاپ این پیشنھاد را نپذیرفت)١۶٣۴(ازدواج سیاسي موافقت كند 

توطئھ باروت را از یاد نبرده بود و  بودند، ولي پارلمنت، كھ تعصب كاتولیكھا، كشتار سن بارتلمي، و
نمیخواست كھ در باره اراضي پروتستانھا، كھ زماني در تصرف كاتولیكھا بود، تحقیقاتي كند، برعكس، 

  . اجراي كامل قوانین ضد كاتولیكي را خواستار شد

خود را با  در این ھنگام تمایالتي علیھ پاپ، مخصوصا در میان طبقھ متوسط، پیدا شد و این گروه مخالفت
  . ورود كشیشان كاتولیك و دلبستگي روزافزون طرفداران كلیساي رسمي بھ آیین كاتولیك ابراز داشتند

مواد سیونھ ((آیین انگلیكان قانونا اجباري بود و حتي . كلیساي رسمي از حمایت كامل دولت برخوردار بود
انگلیكان ادعا میكردند كھ از طرف  اسقفھاي كلیساي). ١۶٢٨(بھ صورت قوانین مملكتي در آمد )) گانھ

یكي از حواریون منصوب شدھاند، و حرف پیروان مسلك پرسبیتري و پیرایشگر، كھ میگفتند غیر از 
بسیاري از . اسقفھا كساني دیگر نیز میتوانند اشخاصي را بھ مقام كشیشي برسانند، مورد قبول آنان نبود

جیمز آشر، اسقف اعظم آرما، با . الم و با حسن نیت بودندكشیشان كلیساي انگلیكان در این عھد افرادي ع
قبل از میالد آفریده است  ۴٠٠۴اكتبر  ٢٢وجود محاسبھ مشھورش كھ طبق آن میگفت خداوند جھان را در 

این اشتباه تاریخي در چاپھایي كھ از متن مجاز كتاب مقدس بھ عمل آمد، بھ صورت . عالمي واقعي بود
جان ھیلز، كھ كشیش مخصوص سفارت انگلستان در ھلند بود، درباره . قع شدغیر رسمي مورد قبول وا

  :تردید، خرد، و رواداري چنین میگفت

كساني كھ ... یكي تجربھ و دیگري استدالل منطقي: تنھا دو راه است كھ ما را بھ سوي علم رھبري میكند
ي را انجام دھید، و علت آن را نزد شما میآیند و بھ شما میگویند كھ چھ چیزي را باور كنید، چھ كار

آنچھ بھ سبب قدیمي .... قدرت واقعي خرد در دیرباوري است.... نمیگویند، پزشك نیستند، بلكھ زالو ھستند
گذشت روزگار نمیتواند آن را : بودن در نظرما محترم است در ابتدا چھ بوده است آیا غلط بوده است

تمرد ماست كھ میخواھد ھمگي مثل خود ما فكر كنند، و نفس م.... عامل وقت ارزشي ندارد. اصالح كند
ھرگاه بر اثر اختالف عقیده خود بھ . ھمین امر است كھ باعث ناراحتي كلیسا شده است، نھ تنوع عقاید

ایماني : مسیحي واقعي داراي دو صفت است.... یكدیگر دشنام نمیدادیم، میتوانستیم قلبا با ھم متحد شویم
اگر چھ صفت اول برازندھتر است و ما را مسیحي معرفي میكند، صفت دوم . تمندانھحقیقي و رفتاري شراف

ھیچ مردي نیست، خواه كافر و خواه بتپرست، كھ دامن ترحم .... سرانجام نتیجھ بھتري خواھد داشت
  . مسیحیت بھ او نرسد

یكي از یسوعیھا، با نام مستعار . در برابر جوانمردي ھیلز عكسالعملي نشان ندادند)) بتپرستان((بعضي از 
ادوارد نات، رسالھاي تحت عنوان اشتباھات در خیرات نوشت و در آن ادعا كرد كھ، قطع نظر از 

حت عنوان مذھب ولي ویلیام چیلینگورث در رسالھاي ت. تصادفات، ھیچ پروتستاني رستگار نخواھد شد
خالف . پروتستانھا راه مطمئني بھ سوي رستگاري است، كھ رسالھ مھم مذھبي آن عصر بھ شمار میرفت

بھ مذھب كاتولیك گرویده و ; این شخص با ھر دو فرقھ آشنایي داشت. آن عقیده را بھ محكومان وعده میداد
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وي ((طبق گفتھ كلرندن، ; را میپذیرفتبھ مسلك پروتستان در آمده بود، و ھنوز ھم قسمتي از عقاید كھن 
چنان بھ شك و تردید عادت كرده بود كھ بتدریج بھ چیزي اطمینان نداشت و نسبت بھ عمیقترین اسرار 

یكي از فصیحترین سخنگویان این كشیشان آیین انگلیكان در عصر چارلز .)) مذھبي تردید نشان میداد
حتي ; اعظ بوسوئھ بھ شمار میروند، ھنوز قابل خواندنندھاي او، كھ بھتر از مو موعظھ. جرمي تیلر بود

تیلر از طرفداران سرسخت چارلز اول و از . یكي از فرانسویان بر اثر آنھا بھ ھیجان درآمده است
ھاي پرسبیتري و پیرایشگر در پارلمنت اكثریت داشتند و  ھنگامي كھ فرقھ. پیشنمازھاي ارتش او بود

كلیساي انگلیكان میتاختند، تیلر كتابي تحت عنوان آزادي پیشگویي منتشر متعصبانھ بھ طرفداران متعصب 
وي گفت كھ ھر فرد مسیحي كھ . ساخت كھ در آن طرفین را با كمرویي بھ راه اعتدال و رواداري فراخواند

و باید كاتولیكھا را آزاد ; اعتقادنامھ حواریون را قبول كند، باید از طرف كلیسا بھ محبت پذیرفتھ شود
  . كنندگذاشت، مگر اینكھ بخواھند تسلط پاپ را بر انگلستان و پادشاھان ثابت 

تیلر در جنگ داخلي انگلستان توسط حزب پارلمنت دستگیر و زنداني شد، ولي پس از روي كار آمدن 
  . اسقفي رسید و شوق و ذوق او براي رواداري مذھبي فرو نشست چارلز دوم بھ مقام

این مرد، كھ . نفوذ روزافزون مذھب كاتولیك در وجود مرد متنفذي كھ تابع كلیساي انگلیكان بود ظاھر شد
گذشتھ . ویلیام الد نام داشت و داراي عقاید و اراده مخصوصي بود، میخواست یا فرمانروایي كند یا بمیرد

وي مانند كشیشي واقعي این موضوع را بدیھي . بسیار پرھیزكار، سختگیر، و تغییرناپذیر بوداز این، 
میپنداشت كھ وجود مذھب واحد براي ایجاد یك حكومت موفق الزم است، و یك سلسلھ تشریفات پیچیده 

، ھاي پرسبیتري و پیرایشگر الد، علیرغم میل فرقھ. براي یك مذھب موثر و آرامكننده ضروري است
; محراب، سكوي وعظ، و ظرف تعمید را بیارایند; پیشنھاد كرد كھ ھنر را دوباره بھ خدمت كلیسا بگمارند

یكي از . و جامھ سفید و گشاد را دوباره بر تن كشیشان بپوشانند; صلیب را بھ مراسم كلیسایي بیفزایند
ص تناول عشاي رباني را، كھ اقدامات او كھ باعث رنجش عده زیادي شد این بود كھ فرمان داد میز مخصو

سابقا وسط صدر كلیسا قرار داشت و تا مدتي بھ منزلھ جاي كاله محسوب میشد، در پشت نردھاي در 
  . منتھیالیھ شرقي كلیسا بگذارند

بیشتر این تغییرات، تجدید آداب و قوانین عصر الیزابت بود، ولي در نظر پیرایشگران، كھ سادگي را 
ظاھرا الد . بھ بازگشت بھ مذھب كاتولیك و تجدید اختالف میان كشیش و مردم بوددوست میداشتند، بھ مثا

. احساس میكرد كھ كلیساي كاتولیك حق دارد مذھب را با مراسم، و كشیش را با ھالھاي از تقدس محاط كند
را  الد این عطا. كلیساي رم با نظریات او موافق بود، و حاضر شد یك كاله كاردینالي براي او بفرستد

چارلز بھ او عنوان اسقف . مودبانھ رد كرد، ولي پیشنھاد كلیساي رم باعث تایید انتقادات پیرایشگران شد
سر اسقف دیگري نیز بھ . و او را بھ عضویت خزانھداري منصوب كرد) ١۶٢٣(اعظم كنتربري داد 

اره، مانند دوره تفوق مردم شكایت میكردند كھ روحانیان دوب. عنوان لرد چانسلر در اسكاتلند تعیین شد
  . كلیسا در قرون وسطي، قدرت را بھ دست آوردھاند

زعیم مذھبي تازه انگلستان در قصر خود در لمبث تصمیم گرفت كھ آداب مذھبي و اخالق انگلیسیھا را 
وي این . ھاي سنگین از زناكاران، صدھا دشمن براي خود تراشید ولي با گرفتن جریمھ. تغییر دھد

یك ھیئت دادرسي كھ بھ فرمان الیزابت تشكیل یافتھ بود، و در )) (دادگاه ھیئت عالي((توسط ھا را  جریمھ
و وجوه آن را، علیرغم میل جریمھشدگان، بھ ; اخذ میكرد) این ھنگام بیشتر اعضاي آن از روحانیان بودند

آن مصرف تعمیر كلیساي جامع سینت پول و طرد وكیالن، خردھفروشان، و یاوھگویان از صحن 
كشیشاني كھ مراسم مذھبي جدید را نمیپذیرفتند، از عواید كلیسایي محروم میشدند، و نویسندگان . میرسانید

و سخنگویاني كھ پیوستھ از آن مراسم انتقاد میكردند و اصول مسیحیت را مورد تردید قرار میدادند یا از 
زنجیر میماندند، یا گوشھاي خود را از تشكیالت اسقفي جدید انتقاد میكردند، تكفیر میشدند، یا در غل و 

  . دست میدادند
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در . براي آنكھ بتوانیم سرنوشت الد را درك كنیم، باید سبعیت مجازاتھاي حكومت او را در نظر بیاوریم
آوردند و او )) تاالر ستاره((، بھ تحریك او، یك كشیش پیرایشگر موسوم بھ الگزاندر لیتن را بھ ١۶٢٨سال 

سپس او را در . بي كھ حكومت اسقفھا را شیطاني و مخالف عیسویت میدانست متھم كردندرا بھ نوشتن كتا
پر از موش صحرایي و موش ((غل و زنجیر نھادند، و مدت پانزده روز در حبس مجرد، و در اطاقي كھ 

آنگاه . موھاي سرش ریخت و پوست بدنش كنده شد.)) معمولي و در معرض برف و باران بود نگاه داشتند
و را بھ چوبي بستند و با طناب ضخیمي سیوشش ضربھ بر پشت عریانش نواختند و در ماه سرد نوامبر ا

گذشتھ از این، صورتش را داغ كردند، دماغش را . مدت دو ساعت او را در مال عام در پیلوري نھادند
بویر بھ الد تھمت  لودویك ١۶٣٣در سال . گوشھایش را بریدند، و او را بھ حبس ابد محكوم كردند. شكافتند

زده بود كھ قلبا كاتولیك است، و بھ ھمین مناسبت او را جریمھ، داغ، و ناقص عضو كردند و بھ حبس ابد 
  . محكوم ساختند

ویلیام پرین، كھ از فتنھجویان پیرایشگر بود، در كتابي تحت عنوان اخبار اپیسویچ اسقفھاي الد را خادم 
ھاي او را داغ كردند،  این بود كھ گونھ. تحق چوبھ دار دانستھ بودپاپ و شیطان نامیده و اسقفھا را مس

زني كھ ). ١۶۴٠(گوشھایش را بریدند، و او را بھ زندان افكندند، تا آنكھ پارلمنت طویل او را رھا ساخت 
اصرار ورزیده بود كھ یكشنبھ بھ عنوان روز استراحت محسوب شود، مدت یازده سال را در زندان 

  . گذرانید

نان عمده الد، یعني پیرایشگران، با او در عدم رواداري و سختگیري مذھبي موافق بودند، و چنین دشم
میپنداشتند كھ این نظریھ نتیجھ منطقي اصالالھي عیسویت و كتب مقدس است، و ھركھ با چنین مذھبي 

شي خواھد شد حفظ مخالفت كند یا جاني است یا احمق، و جامعھ باید از محكومیتھایي كھ از تعلیمات او نا
فرقھ پرسبیتري از پارلمنت مصرا درخواست كرد كھ قوانیني وضع كند كھ بھ موجب آن ھركس . شود

حبس ابد محكوم شده، و باتیستھا، یا كویكرز را تبلیغ كند بھ  آرمینیوس،عقاید كاتولیكھا، پیروان آیین 
اما طرفداران كرامول میگفتند . ھركس كھ اصول تثلیث یا تجسم خدا بھ صورت انسان را رد كند اعدام شود

كھ نسبت بھ ھمھ كساني كھ اصول مسیحیت را میپذیرند باید رواداري كرد، ولي كاتولیكھا، پیروان مذھب 
  . تثنا میدانستنداونیتاریانیسم، و مدافعان اسقفھا را از این عده مس

بسیاري از . ھاي مختلف وجود داشت كھ شمارش آنھا دشوار است درمیان پیرایشگران بھ اندازھاي فرقھ
آنھا صد درصد از مذھب كالون و از آزادي فرد در سیاست پیروي میكردند و معتقد بودند افراد باید بدون 

تشریفات و موافق با تساوي افراد در امور نظارت اسقفھا امور خود را اداره كنند، و مذھب باید بدون 
این عده با فرقھ پرسبیتري در . مدني، سیاسي، غیرنظامي، و فارغ از مزاحمت ھنرھاي مذھبي باشد

ھاي روحاني را كھ كشیش و غیر كشیش در آن عضویت داشتند، و بھ  علوماالھي موافق بودند، ولي دادگاه
گذشتھ از این، طرفدار تفسیر لفظي كتاب مقدس بودند، . میكردند عقیده آنھا داراي قدرت اسقفي میشدند، رد

. بھ كتاب عھد عتیق مانند عھد جدید احترام میگذاشتند. و ادعاي خرد را در داوري حقایق منزلھ نمیپذیرفتند
مانند یھودیھا خود را قومي برگزیده میدانستند، و بھ كودكان خود نامھاي بزرگان و قھرمانان تورات را 

فرزندان ((خدا را یھوھاي خشمناك میشمردند و، طبق عقیده كالون، میگفتند كھ بیشتر مردم . ادندمید
; و پیش از تولد، بھ فرمان مستبدانھ خداي بیرحم، براي ھمیشھ محكوم بھ سوختن در آتش جھنم)) خشمند

. او انتخاب میشوندتنھا عده معدودي نھ بر اثر كارھاي نیك، بلكھ در نتیجھ لطف خداوند و طبق دلخواه 
گروھي از آنان چنین میپنداشتند كھ با خداوند سخن میگویند و گروھي دیگر كھ خود را محكوم میشمردند 

بھ نظر میرسید كھ رعد خداوند ھمیشھ . ھا گردش میكردند و در انتظار عذابھاي ابدي مینالیدند در كوچھ
  . برفراز سر مردم غرش میكند

تقریبا از میان )) انگلستان شادكام((یھا شخصا بر خود مستولي كرده بودند، در رعب و وحشتي كھ انگلیس
  . رفت
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اومانیسم رنسانس و ناتورالیسم پرشور انگلیسیھا در عصر الیزابت جاي خود را بھ احساس گناه و ترس از 
ا رھبانان از بیمي كھ سابق. انتقام خداوند، كھ بیشتر لذات را فریبھاي شیطان مخالف میل خود میدانست، داد

ناشي ((پرین ھرگونھ روبوسي را . ھواي نفساني داشتند بازگشت و بھ عدھاي بیشتر از سابق سرایت كرد
در نظر بسیاري از پیرایشگران . میدانست)) شھوتانگیز((، و ھر گونھ رقص زن و مرد را ))از ھرزگي

ن، و وجود كشیشان تدھین شده ھاي رنگي، تصاویر مذھبي، رداي كتاني و سفیدكشیشا موسیقي، جام شیشھ
پیرایشگران كتاب مقدس را با دقتي . بھ منزلھ موانعي در راه ارتباط مستقیم بشر با خدا بھ شمار میرفتند

بعضي . ھاي آن را تقریبا در ھر مطلبي و در ھر عبارتي بھ كار میبردند آمیختھ بھ احترام میخواندند و جملھ
ھاي خود قالبدوزي میكردند، و آنھا كھ پرھیزكارتر بودند  ي جامھاز متعصبان متنھاي كتاب مقدس را رو

. را براي نشان دادن صداقت خود استعمال میكردند)) در حقیقت((و )) بلي((، ))حقیقت((كلمات 
پیرایشگران متعصب بھ كار بردن لوازم آرایش را منع میكردند و آرایش موي سر را ناشي از بلھوسي 

این عده . ملقب شدند) گردسران)) (راوندھدز((ر خود را كوتاه نگاه میداشتند، بھ و چون موي س; میدانستند
، آزار رساندن بھ خرس و گاو را )درواقع ھمین طور ھم بود(ھا را فضاحتبار میدانستند  تماشاخانھ

ھمچنین شادي كردن در جشنھا، بھ صدا . وحشیگري میشمردند، و اخالق درباریان را كفرآمیز میدانستند
نوشیدن بھ سالمتي اشخاص، و ورقبازي را محكوم  ،))رقصستون ((ر آوردن زنگھا، گرد آمدن بھ دور د

 آن روز را بھ عبادت خدا. گذشتھ از این، ھرگونھ بازي را در روز یكشنبھ ممنوع ساختند. میكردند
ھنگامي كھ چارلز اول و الد یكي از فرمانھاي . موسوم شود)) سبت((تخصیص دادند، و قرار شد كھ بھ نام 

منتشر ساختند، و بازیھاي روز )) اعالمیھ ورزشھا((جیمز اول را تجدید كردند، و اعالمیھاي موسوم بھ 
یز جزو آنھا بود، لب بھ اعتراض یكشنبھ را پس از دعا و نماز یكشنبھ آزاد كردند، پیرایشگران، كھ میلتن ن

پیرایشگران جشن تولید مسیح را نیز كاري عبث میدانستند و از اینكھ مردم در این ھنگام ). ١۶٣٣(گشودند 
بھ رقص و پایكوبي میپرداختند سخت متاسف بودند، ھمچنین بسیاري از مراسم جشن تولد مسیح را حقا 

عید میالد مسیح باید مخصوص روزھگیري و كفاره دادن منسوب بھ بتپرستان میدانستند و میگفتند كھ 
  . پارلمنت را بر آن داشتند كھ این نظریھ را تایید كند ١۶۴۴باشد، و در سال 

ھمان گونھ كھ پروتستانھا بیش از كاتولیكھا بھ وعظ اھمیت میدادند، پیرایشگران نیز در مھم شمردن آن از 
شھردار ناریچ براي شنیدن موعظھ بیشتري بھ . ن موعظھ بودندھمگي مشتاق شنید. پروتستانھا پیش افتادند

یكي از پارچھ فروشان، بھ سبب آنكھ در كلیساي صنفي او فقط یك بار مجلس وعظ در ; لندن میرفت
مخصوص براي رفع این )) واعظان. ((روزھاي یكشنبھ برپا میشد، بھ عنوان اعتراض از آن كناره گرفت

ھا عبارت از كساني بودند كھ از طرف خود بخش استخدام میشدند تا در احتیاج بھ وجود آمدند، و آن
بسیاري از واعظان پیرایشگر كار خود . روزھاي یكشنبھ، عالوه بر موعظھ معمولي كشیش، وعظي بكنند
بعضي از آنان علنا نام گناھكاران را بر . را جدي تلقي میكردند و شنوندگان را با توصیف جھنم میلرزاندند

یكي از ایشان مستھا را در میان حاضران با اشاره دست نشان میداد و روزي كھ از زنان ; یآوردندزبان م
واعظ دیگري بھ شنوندگان . روسپي سخن میگفت، زن یكي از محترمان بخش را بھ عنوان نمونھ ذكر كرد

بھشت  خود میگفت كھ اگر زنا، سوگند خوردن، فریب دادن، و نقض مراسم روز یكشنبھ مردم را بھ
كشیشان پیرایشگر وظیفھ خود میدانستند . برساند، در آن صورت تمام ساكنان آن بخش رستگار خواھند شد

گذشتھ از این، دست كشیدن از كار در . كھ نوع رفتار، لباس، مطالعھ، و تفریح مردم را تعیین یا تحریم كنند
شده بود، ممنوع میشمردند و بدین ترتیب روزھاي تعطیل را، كھ طبق مراسم بتپرستان یا كاتولیكھا برقرار 

پیرایشگران ھمگي را بھ رعایت اصول اخالقي فرا میخواندند، و . پنجاه روز غیر تعطیل بھ ایام افزودند
  . مردم را بھ تلقین شجاعت، اعتماد بھ نفس، احتیاط، اقتصاد، و كار ترغیب میكردند

ارگران ساعي بھ وجود میآورد و اقدامات تجاري این اصول اخالقي موافق ذوق طبقھ متوسط بود، زیرا ك
بدین ترتیب، فقر گناه محسوب میشد، نھ ثروت، . و مالكیت خصوصي را از لحاظ مذھبي مشروع میساخت

  . و تھیدستي را حاكي از فقدان شخصیت و محرومیت از لطف خداوندي میدانستند

اتیك و تسلط روحانیان بودند كھ در آن پیرایشگران از لحاظ سیاسي مایل بھ داشتن نوعي حكومت دموكر
ھیچ گونھ فرقي، جز امتیازات اخالقي و مذھبي، در میان مردم نباشد، ھیچ فرمانروایي جز مسیح، و ھیچ 
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ھمچنین آنان با مالیاتھاي سنگیني كھ براي حمایت از كلیساي . قانوني جز كلمھ خداوند وجود نداشتھ باشد
پیشھوراني كھ تابع آیین پیرایشگري بودند چنین احساس میكردند كھ آن . انگلیكان گرفتھ میشد مخالف بودند

تجارت ملت در این خلیج ((و طبق گفتھ یكي از رسالھ نویسان، ; دستگاه عالي و پرخرج آنھا را میدوشد
. پیرایشگران اگر چھ از ثروت دفاع میكردند، مخالف تجمالت بیھوده اشراف بودند.)) اسقفي فرو میرود

ونھ كھ در اعصار بعد بھ آزادي زیاد اھمیت داده شد، پیرایشگران رعایت اصول اخالقي را بھ حد ھمان گ
و شاید بتوان گفت قوانین غیر انساني آنھا براي اصالح اخالقیات انگلیسیھا در عصر ; افراط رساندند

آوردند، مانند  این عده بعضي از با ارادھترین افراد تاریخ را بھ وجود. الیزابت الزم و ضروري بود
ھمچنین حكومت پارلماني و محاكمھ بھ . كرامول، میلتن، و كساني كھ سرزمین وحشي امریكا را فتح كردند

ھاي  قسمتي از سنگیني و متانت انگلیسیھا، ثبات خانواده. وسیلھ ھیئت منصفھ را براي ما بھ یادگار گذاشتند
  . و این كار عبث نبوده است. ایشگران استآنھا، و درستي زندگي رسمي بریتانیا مرھون زحمات پیر

III - پیرایشگران و تئاتر  

ھمھ ویژگیھایي كھ پیرایشگران را شھره . نخستین پیروزي پیرایشگران در مبارزه آنان علیھ تئاتر بود
، اصول اخالقي شدید آنھا، و رفتار ))محكومان((و )) برگزیدگان((ساختھ بودند عقاید مذھبي آنان در مورد 

شودني روي صحنھ مورد موقر و كالم انجیل مانندشان بھ طرزي زشت و با تصاویر مسخرھآمیز و نابخ
یك زن بازیگر فرانسوي : جنایتي كھ بدتر از ھمھ بود روي داد ١۶٢٩در سال ; استھزا قرار گرفتھ بودند

تماشاگران باراني از سیب و . جرئت كرد كھ بھ جاي پسري نقش زنانھ در تئاتر فرایارھاي سیاھبازي كند
  . تخممرغ گندیده بر سرش باریدند

تازه فرقھ پیرایشگران را تشكیل دھند، زیرا گر چھ گاھگاھي براي ارضاي خاطر  ممكن بود درامنویسان
فیلیپ مسینجر . تماشاگران طبقھ پایین شوخیھاي زشت و زننده میكردند، رویھمرفتھ افراد با تربیتي بودند

بھ در نمایشنامھ خود تحت عنوان طریقھ جدیدي براي پرداخت قروض قدیم بھ عفت و فضیلت نتاخت، بلكھ 
در این نمایشنامھ اشعار عالي، بذلھگویي شیرین، و صنایع ; حرص و طمع انحصار كنندگان حملھ برد

بدیعي زیبا وجود نداشت، ولي نشان میداد كھ چگونھ غاصب بیوجدان سرانجام بھ دادگاه كشانده میشود، و 
جان فورد، براي جلب . سیدھر پنج پرده بیآنكھ در آنھا سخني از زنان روسپي بھ میان بیاید، بھ پایان ر

تماشاگران، نمایشنامھاي تحت عنوان افسوس كھ او فاحشھ است نوشت، ولي این اثر و نمایشنامھ قلب 
و اگر تماشاگران جدید طاقت دیدن قتل عامھاي آخر ; شكستھ ھر دو داراي لحن مالیم و موقرانھ بودند

  . میآمدند ھا ھنوز روي صحنھ داستان را داشتند، شاید آن نمایشنامھ

ھنگامي كھ ویلیام پرین، سردستھ بیباك پیرایشگران، كتاب خود را با عنوان عذاب بازرگان بھ چاپخانھ 
پرین وكیل دادگستري بود و . فرستاد، در حقیقت شدیدترین انتقاد خود را از تماشاخانھ بھ عمل آوردند

ي تنظیم كرد و با او صورت دعوایي در حدود ھزار صفحھ براي شاك; ادعایي در مورد بیطرفي نداشت
نقل مطالبي از كتاب مقدس و اولیاي كلیسا و حتي از فیلسوفان مشرك، ثابت كرد كھ درام توسط شیطان 

ھا كفرآمیز و شرمآور  ھمچنین نوشت كھ بیشتر نمایشنامھ. ساختھ شده و در آغاز براي ستایش او بوده است
رقص شیطنتآمیز است و ; ھاي شھوتانگیزندو پر از بوس و كنارھاي عاشقانھ، حركات بلھوسانھ، و آھنگ

گذشتھ از . و بیشتر بازیگران جاني، كافر، و خدانشناسند; ھر قدم آن شخص را بھ سوي جھنم رھبري میكند
فقط تورات، انجیل، ; ھا كلیساي خداوند است، و نھ تماشاخانھ((این وي عقیده داشت كھ تنھا مدرسھ شایستھ 

اگر آنان احتیاجي بھ تفریح داشتھ باشند، از .)) خواندن عیسویان میخورندھا، و كتب مقدس بھ درد  موعظھ
. مشاھده مناظر متعددي از خورشید و ماه و سیارگان و ستارگان و ھزارگونھ مخلوق لذت خواھند برد

و مشامشان از بوھا و عطرھاي بینظیر گیاھان و گلھا . ... گوششان از نغمات مرغان نوازش خواھد یافت
از . ... ھمچنین از طعم خوش ھمھ موجودات خوردني محظوظ خواھند شد; ھا معطر خواھد شد و میوه

گذشتھ از این، خداوند لذت دوستي، ; ھا، استخرھا، و جنگلھا حظي كامل خواھند یافت دیدن باغھا، رودخانھ

pymansetareh@yahoo.com



ارزاني خویشاوندي، زناشویي، و داشتن فرزند و ملك و ثروت و ھمھ مواھب خارجي دیگر را بھ آنان 
  . داشتھ است

این دلیلي عالمانھ و رسا بود، ولي در آن كتاب ھمھ زنان بازیگر روسپي نامیده شده بودند، در حالي كھ 
ملكھ تني چند از زنان بازیگر را از فرانسھ وارد كرده بود و خود سرگرم تمرین براي شركت در یك 

  . نقاببازي درباري بود

پرین . د، والد، پرین را بھ جرم انتقادي فتنھانگیز بھ دادگاه فرا خواندھانریتا ماریا از این سخنان رنجی
اظھار داشت كھ قصد ھجو كردن ملكھ را نداشتھ است، و بھ سبب زیادھروي در كتاب خود پوزش 

معالوصف، با خشونتي كھ پیرایشگران آن را مدتھا بھ خاطر داشتند، پرین از وكالت دادگستري . خواست
آنگاه او را در . و حبس ابد محكوم شد) دالر ٢۵٠٠٠٠(لیره  ۵٠٠٠خت مبلغ نامقدور محروم و بھ پردا

و در آن ). ١۶٣۶(وي در زندان كتاب اخبار ایپسویچ را نوشت . پیلوري نھادند و ھر دو گوشش را بریدند
انیان روحانیان عالیمقام آیین انگلیكان را خائن و بھ منزلھ گرگان حریصي دانست، و توصیھ كرد كھ روح

پرین بدین ترتیب . دوباره او را در پیلوري نھادند و تھ مانده گوشش را نیز بریدند. مذكور را بھ دار آویزند
  . از زندان نجات یافت ١۶۴٠محبوس ماند، تا آنكھ توسط پارلمنت طویل در سال 

گي، و ظاھرا این عمل در واقع بھ منزلھ اقدام جن. ھا را بست پارلمنت ھمھ تماشاخانھ ١۶۴٢در سال 
وظیفھ طوالني درام . بھ قوت خود باقي ماند ١۶۵۶بود، ولي تا سال )) پر مصیبت((محدود بھ آن عصر 

  . عصر الیزابت، در میان درامي كھ از ھمھ درامھاي انگلستان بزرگتر بود، بھ پایان رسید

IV -  نثر در دوره چارلز اول  

. منظره پرجوش و خروش با آرامش خاطر مینگریستند ر انگلستان الاقل دو نفر یافت میشدند كھ بھ این
آنچھ سلدن نمیداند، ھیچ كس ((یكي از آنان بھ نام جان سلدن بھ اندازھاي عالم بود كھ مردم میگفتند 

وي، بھ عنوان عتیقھشناس، اسناد دولتي متعلق بھ دوره تسلط نورمانھا را گرد آورد و .)) نمیداند
بھ عنوان خاورشناس، مطالعاتي درباره شرك انجام ; )١۶١۴(جمع كرد  مجموعھاي بھ نام القاب اشرافي

بھ عنوان حقوقدان، قانون خاخامي را تفسیر كرد نگاشت كھ ; داد و بھ ھمین مناسبت در اروپا شھرت یافت
و بھ عنوان عضو پارلمنت، در متھم ساختن باكینگم و ; در آن اصل االھي مالیات عشریھ را رد كرده بود

سلدن بھ عنوان نماینده طبقھ عوام . وي دو بار بھ زندان افتاد. شركت جست)) درخواست حق((دوین الد و ت
، و از حضار خواست كھ در ))جنگ خران را ببیند((در مجمع وستمینستر شركت كرد تا بھ قول خودش 

ت شده بود، پس از مرگش، مكالمات وي، كھ توسط منشي او ثب. مباحثات مذھبي راه اعتدال در پیش گیرند
  :در اینجا نمونھاي از مطالب آن را نقل میكنم. بھ صورت اثري كالسیك در آمد

در اعصار . سخن از بدعت بھ میان آوردن بیھوده است، زیرا بشر نمیتواند غیر از آنچھ میاندیشد فكر كند
بدعت بھ شمار ھنگامي كھ پادشاھي یكي از آنھا را میپذیرفت، بقیھ . بدوي عقاید مختلفي وجود داشتند

ممكن است معلومات موادي بھ دست دھند كھ با ; ھیچ كس بھ سبب معلومات خود داناتر نیست. ... میآمدند
مردان عاقل در ادوار خطرناك چیزي . آن كار كنیم، ولي ھوش و فراست ھنگام تولد بشر با او بھ دنیا میآید

گوسفند جواب مثبت داد، و شیر سر او . میدھدروزي شیري از گوسفندي پرسید كھ آیا دھانش بو . نمیگویند
ولي گرگ پاسخ . سپس گرگ را پیش خواند و ھمان سوال را پرسید. را بھ جرم حماقت از تن جدا كرد

سرانجام روباه را صدا زد، و عقیده او را خواست، . و شیر او را بھ تھمت چاپلوسي درھم درید. منفي داد
  . ي قادر بھ بوییدن نیستاما روباه گفت كھ بھ علت سرماخوردگ

در لندن  ١۶٠۵براون در سال . شخص اخیر سرتامس براون بود كھ بھ منزلھ ھمان روباه بھ شمار میرود
ھمھ جا بھ فرا گرفتن ; بھ دنیا آمد و در مدرسھ وینچستر و در آكسفرد، مونپلیھ، پادوا، و لیدن تحصیل كرد
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وي براي انصراف از پزشكي عقاید خود . یچ اكتفا كردو بھ طبابت در نار; ھنر و علوم و تاریخ پرداخت
ھاي خود را درباره علوماالھي در كتابي تحت عنوان طب  را درباره ھمھ چیز ابراز داشت، و نظریھ

. مذھبي در لفافھ مطالب دیگر با فصاحت بیان كرد، این كتاب از شاھكارھاي نثر انگلیسي محسوب میشود
ي مردي غریب و جالب توجھ، پرتخیل، و متغیر بھ نظر میرسد و گویا براون در این اثر مانند مونتن

وي شكاكیت خود را قرباني تابعیت خویش از . مطالبي را كھ درباره دوستي مینویسد از مونتني نقل میكند
ھاي  در نوشتھ; ضمن اظھار عالقھ بھ دانش و خرد، ایمان خود را نیز ظاھر میكند; كلیساي رسمي میسازد

و صنعت و آھنگ كلمات را دوست میدارد و سبك را بھ ; رات و مشتقات كالسیك بھ كار میبردخویش اشا
  . استعمال میكند)) داروي ضدعفوني علیھ فساد((منزلھ 

وي در طوالنیترین اثر خود تحت عنوان . براون در نتیجھ تربیت خویش متمایل بھ شك و تردید بود
. را كھ در اروپا متداول بودند شرح داد و از آنان انتقاد كرد صدھا عقیده غلط) ١۶۴۶(واگیري عقاید غلط 

گوھر شبچراغ در شب روشنایي میدھد، فیل مفصل ندارد، عنقا از خاكستر : عقاید مذكور از این قرار بود
خود دوباره زنده میشود، سمندر میتواند در آتش زندگي كند، اونیكورنیس شاخ دارد، قو پیش از مرگ خود 

اما او . ند، میوه ممنوع ھمان سیب است، قورباغھ ادرار میكند و سم خود را بدین ترتیب میپاشدآواز میخوا
; ھا، جنھا، كفبیني، و جادوگرھا را قبول داشت وي فرشتھ. نیز مانند ھر تمثالشكن دیگر داراي بتھایي بود

گناھي خود سوگند در محكوم كردن دو زن جادوگر شركت كرد، و آن دو زن اگر چھ بھ بی ١۶۶۴در سال 
  . میخوردند، بھ دار آویختھ شدند

  : براون عالقھاي بھ زن نداشت و روابط جنسي را مسخره میكرد و میگفت

اگر ما نیز . ... من خود ھیچگاه زن نگرفتھام، و تصمیم كساني را كھ ھرگز دوبار ازدواج نكردھاند میستایم
یا اگر راھي یافت میشد كھ نسل بشر بدون طریقھ . ممثل درختان بي ھیچگونھ رابطھ جنسي بھ وجود میآمدی

ازدواج احمقانھترین عملي است . بیارزش و عامیانھ جفتگیري ادامھ پیدا میكرد، من راضي و خشنود میشدم
كھ مرد عاقل در سراسر عمر خود انجام میدھد، و چون در مییابد كھ مرتكب چھ كار عجیب و بیارزشي 

  . او بھ افسردگي شدیدي میگراید شده است، احساسات خاموش شده

  :وي در مورد عنوان مطلبي كھ بھ كار میبرد متواضعانھ خود را مسیحي میداند

مانند (اما درباره مذھب خودم، اگر چھ عواملي وجود دارند كھ مردم را بھ بیدیني من معتقد میسازند 
رفتار و گفتارم نسبت بھ قضایاي شایعات ننگآور درباره شغلم، سیر طبیعي مطالعاتم، بیاعتنایي من در 

مذھبي كھ از ھیچ آییني بھ شدت دفاع نمیكنم و با حرارت و شدت معمول بھ دفاع از آیین مخالف 
من . با وجود این، جسارت میكنم كھ بدون غصب كردن عنوان مسیحیت خود را مسیحي بدانم). نمیپردازم

دت خود نمیدانم، بلكھ در سالھاي پختگي و این عنوان را صرفا مدیون تعمید یا تحصیل یا محیط وال
  . سنجیدگي خویش آن را دیده و آزمودھام

طبیعت مصنوع : ((براون احساس میكند كھ نظم و شگفتیھاي جھان حاكي از فكري یزداني است و میگوید
وي اعتراف میكند كھ عقاید بدعتآمیزي داشتھ است، و بھ شرحي كھ تورات درباره آفرینش .)) خداست

ولي در اینجا احساس میكند كھ باید مذھبي برقرار باشد تا بشر ; ن داده است تردید نشان میدھدجھا
سرگردان و حیران بھ راه راست ھدایت شود، و از بدعتگذاران مغرور، كھ خود را مصون از خطا میدانند 

طي جنگ . نمیآمدبراون از حرفھاي پیرایشگران خوشش . و نظم اجتماعي را بر ھم میزنند، انتقاد میكند
  . داخلي، نسبت بھ چارلز اول وفادار ماند، و چارلز دوم، بھ سبب زحماتش، بدو لقب اعطا كرد

براون در اواخر عمر، در نتیجھ كشف ظروفي محتوي استخوانھاي پوسیده در نورفك، بھ فكر مرگ افتاد و 
 ظروفاست تحت عنوان تدفین در افكار خود را بھ طور نامنظم در كتابي كھ از شاھكارھاي نثر انگلیسي 

زندگي شعلھ محض است، و ما در نتیجھ خورشید نامرئي : ((روش براي برداشتن از زمین میداند و میگوید
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نسلھا : ((ھمچنین میگوید. موش میشویمولي با شتاب شرمآوري خا; ))كھ در وجودمان است زندگي میكنیم
ھاي قدیمي بھ اندازه سھ درخت بلوط عمر  میآیند و میگذرند، ولي بعضي از درختان باقي میماند، و خانواده

براي آنكھ از كوتاھي عمر . بھ آخر عمر خود نزدیك میشود)) در این غروب روزگار((شاید دنیا .)) نمیكنند
اینكھ خود را جاویدان احساس كنیم تقویت روحي ; جاودان ماندن داریم افسرده نشویم، احتیاج بھ امید

گرانبھایي است، ولي باعث تاسف است كھ ما از یادآوري مناظر جھنم میترسیم و راه عفاف در پیش 
، بھ شرط ))در داخل این دنیاي محسوس((نیست، ولي )) خال آسماني((خود بھشت ھیچ گونھ . میگیریم

سپس از مرز بدعت بشتاب باز میگردد و كتاب طب مذھبي خود را با . وجود دارد راحتي خیال، آرامش
  : دعایي محجوبانھ بھ پایان میرساند، و چنین میگوید

كاري كن كھ ترا بپرستم و عاشق ; بھ وجدانم آرامش عطا كن و مرا بر احساساتم مسلط ساز[ خدایا]
. در این صورت، بھ اندازھاي خشنود خواھم بود كھ بر حال قیصر رحمت خواھم آورد; دوستانم شوم

زمین مایھ  خداوندا، اینھا خواستھاي ناچیز معقولترین حس جاھطلبي من است، و تنھا ھمینھا را در روي
; وجود من در اختیار توست. و اراده و مشیت تو را در اینجا بدون مانع و رادع میدانم; سعادت میپندارم

  . اراده تو، ولو بھ نابود كردن من تعلق گیرد، صورت تحقق بھ خود خواھد گرفت

V-  شعر در عھد چارلز اول  

معشوق اصلي كسي بود توانستند با اشعار  در این ضمن دستھاي از شاعران كم اھمیت كھ ھر یك از آنھا
و چون پادشاه آنان را دوست ; خویش، افراد مرفھ را سرگرم كنند)) پرھیزكاري خوشاھنگ((عاشقانھ و 

یكي . میخواند كولیرداشت و آنھا نیز در ھمھ جریانات از او ستایش میكردند، تاریخ آنان را بھ نام شاعران 
از آنان بھ اسم رابرت ھر یك در شعر از بنجانسن پیروي میكرد و تا مدتي چنین میپنداشت كھ جام شراب 

. از این رو ساعتھا بھ میگساري میپرداخت، و سپس براي كشیش شدن درس میخواند; باعث شاعري است
تعھد كرد كھ معشوقھبازي را بر ازدواج ترجیح دھد، و بھ دوشیزگان توصیھ ھمچنین چند بار عاشق شد و 

  :غنچھ گل سرخ بیشتر بھ این كار برمي انگیخت و میگفت((میكرد كھ ضمن آنكھ 

  . بامداد خرم بر بالھاي خویش خدا را در كمال قدرت نشان میدھد! شرم داشتھ باش و برخیز

اي ; یباي رنگین خود را، كھ بتازگي دوختھ است، بھ ھوا میافكندھاي ز ببین كھ االھھ بامداد چگونھ جامھ
  . ... برخیز و بھ گیاھان و درختاني كھ پولك شبنم بر آنھا زدھاند بنگر! حلزون خفتھ در بستر

  . بزودي پیر خواھیم شد; بیا تا جوانیم، فرصت را غنیمت شمریم

  . و پیش از آنكھ از آزادي خود با خبر شویم، خواھیم مرد

  . تا وقت باقي است و ما ھنوز پیر نشدھایم، در ماه مھ بھ شادي بپردازیم! پس اي كوریناي من

انتشار داد چنین مطالبي بھ چشم  ١۶۴٨بدین ترتیب، در بسیاري از اشعار شھوتانگیزي كھ وي در سال 
اما چون این شاعر بھ . این اشعار را حتي در روزگار بیبند و بار ما نیز باید تنقیح و تصفیھ كرد.میخورند 

را نیز با خود برد تا  كاتولوسو دیوان ) ١۶٢٩(ناچار از لندن عزیز خود دور شد . غذا ھم احتیاج داشت
ن بحور عالي یا قطعات پس از چندي بھ نوشت. كشیش كلیساي كوچكي در دو نشر دور افتاده شود

  : پرھیزگارانھ پرداخت، و در ابتدا دعایي بھ منظور آمرزش نوشت

بھ سبب آن اشعار كفرآمیزي كھ در روزگار جاھلیت گفتم، و بھ سبب ھر جملھ و عبارت و كلمھاي ! خدایا
  . كھ بھ نام تو مزین نیست، مرا ببخش و ھر خطي را كھ درباره تو نیست از كتابم حذف كن
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وي در روزھاي سختي كھ . ، پیرایشگران وي را از عایدي كلیساییش محروم ساختند١۶۴٧سال در 
كرامول بر سر كار بود، گرسنگي را با وقاري تمام تحمل كرد، ولي پس از تجدید سلطنت، دوباره بھ مقام 

  . سابق خود بازگردانده شد، در ھشتاد و چھار سالگي در گذشت، و كورینا از یادھا فراموش شد

ھاي خویش  شاعر دیگري بھ نام تامس كرو تا این اندازه عمر نكرد، ولي او نیز وقت خود را با معشوقھ
و چون شیفتھ و سرمست زیباییھاي توصیفناپذیر زنان شده بود، درباره آنان با شوقي فراوان در ; گذرانید

ني سخن بھ میان آورد كھ سخن گفت، و با چنان استھزاي مغرورانھاي از عفاف و پاكدام)) یك جذبھ((
شاعران دیگر او را، بھ سبب توصیفات دقیق و شھوتانگیزش، مالمت كردند، پیرایشگران چارلز اول را، 
بھ سبب آنكھ او را جزو اعضاي شوراي سلطنتي كرده بود، نمیبخشیدند، ولي شاید این پادشاه مطالب كرو 

وره، با ھمان ظرافت رونسار فرانسوي و نظیر شاعران این د; را بھ سبب شكل آنھا نادیده گرفتھ بود
  . شاعران گروه پلئیاد، درباره خشونتھا و تندیھاي ھوس و با لطف خاصي سخن میگفتند

دیده بھ جھان  ١۶٠٩در سال . سر جان ساكلینگ ظرف سي و سھ سال عمر خویش حوادث بسیار دید
گشود، و در ھجده سالگي وارث ثروت عظیمي شد، بھ فرانسھ و ایتالیا رفت، و از طرف چارلز اول لقب 

بھ  ١۶٣٢در ; در آمد) گوستاو آدولف(در جنگھاي سي سالھ بھ خدمت گوستاووس آدولفوس ; گرفت
. نگلستان بازگشت و در نتیجھ سیماي زیبا، ھوش فراوان، ثروت، و بخشش خود در دربار محبوبیت یافتا

خواھرانش . بزرگترین عشقباز عصر بود و در قمار و بولینگ سرآمد ھمگنان شد((اوبري میگوید كھ او 
ر باد دھد گریھ بھ چمني كھ روي آن بولینگبازي میشد میآمدند و از بیم آنكھ او ھمھ حصھ آنھا را ب

عده زیادي از ((اگر چھ ھیچگاه حاضر بھ ازدواج نشد، اما با ; وي نوعي ورقبازي اختراع كرد.)) میكردند
میگویند كھ وي در مجلسي بھ عنوان دسر جورابھاي ابریشمي بھ آنان . معاشرت داشت)) زنان متشخص

امھ او بھ نام اگلورا، با مخارج فراواني كھ نمایشن. داد، كھ در آن زمان از اشیاي زینتي مھم بھ شمار میآمد
وي براي مبارزه بھ خاطر پادشاه، لشكریاني بھ خرج . خود او پرداختھ بود، با شكوه بسیار روي صحنھ آمد

خود فراھم آورد، و براي نجات سر تامس و نتوورث وزیر پادشاه از زندان نزدیك بود جان خود را از 
سرد شده بود، بھ بر اروپا رفت در آنجا بھ سبب تھیدستي زھر خورد و اما چون از زندگي دل. دست بدھد

  . خود را كشت

اوود، كھ . ریچارد الولیس نیز در جنگ و شاعري بھ پادشاه خدمت كرد، او نیز متمول و خوش سیما بود
 ١۶۴٢ل میدانست الولیس در سا)) دوستداشتنیترین و زیباترین جوانان((او را در آكسفرد دیده بود، وي را 

در راس ھیئتي از كنت بھ پارلمنت طویل، كھ موقتا اكثریت آن از پیروان مذھب پرسپیتري بودند، رفت تا 
اما او را بھ سبب این درخواست جسورانھ مدت ھفت . برقراري مجدد مراسم انگلیكان را خواستار شود

عر وي را با قطعھ شعر ذیل آلثیا معشوقھ او براي دلداریش بھ زندان آمد، و شا. ھفتھ زنداني كردند
من پر میزند، و آلثیاي [ زندان]ھاي  ھنگامي كھ عشق با بالھاي گسترده برفراز دروازه: جاوداني ساخت

اگر چھ در دام گیسوي او گرفتار و اسیر چشمان او ; ھا بھ سخن گفتن وا میدارد آسماني مرا در كنار میلھ
  . ... د من آزاد نیستندشدھام، پرندگاني كھ در ھوا بازي میكنند مانن

اشخاص معصوم و آرام آنھا را بھ ; ھاي آھنین ساختھ نمیشود زندان از دیوارھاي سنگي و قفس از میلھ
اگر عشق من از آزادي بھره داشت و روح من از آزادي برخوردار بود، تنھا ; منزلھ پناھگاھي میدانند

  . فرشتگاني كھ در آسمانھا پرواز میكنند آزادي مرا داشتند

بھ لو كاستا، در ((ره بھ جنگ رفت و از نامزد خویش در قطعھاي تحت عنوان دوبا ١۶۴۵الولیس در 
  :پوزش خواست)) حالي كھ بھ جنگ میروم

محبوب من، اگر از صومعھ سینھ پرھیزگار و ساحت فكر آرام تو بھ سوي جنگ و اسلحھ میشتابم، مرا 
  . ... نامھربان مدان
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  . ياین بیثباتي چنان است كھ حتي تو آن را دوست دار

  . معشوق من، اگر شرافت را تا این اندازه دوست نمیداشتم، تو را تا این حد نمیپرستیدم

الولیس، كھ محبوب . بر اساس گزارش جعلي خبر كشتھ شدن او در جنگ، لوكاستا با دیگري ازدواج كرد
نش غذا و ثروت خود را در راه طرفداري از پادشاه از دست داده بود، چنان تھیدست شد كھ از دوستا

ھاي زربفت پوشیده بود، در این ھنگام لباس ژنده بر تن داشت و در خانھاي  گدایي میكرد، و كسي كھ جامھ
  . ویران میزیست

  . در چھلسالگي در نتیجھ بیماري سل در گذشت ١۶۵٨سرانجام در سال 

از انقالب این شخص مدت شصت سال پیش و پس . الولیس میتوانست سر بقا را از ادمند والر بیاموزد
انگلستان مشغول فعالیت بود، بھ صورت محبوبترین شاعر زمان خود در آمد، بیش از میلتن زندگي كرد، 

وي در شانزدھسالگي بھ پارلمنت راه یافت، در بیست و سھ ). ١۶٨٧(و در ھشتاد و یك سالگي در گذشت 
رده بود در بیست و پنج سالگي سالگي دیوانھ شد، بعد بھبود یافت، با دختري لندني كھ ثروتي بھ ارث ب

بھ ) لیدي داروثي سیدني(ازدواج كرد، سھ سال بعد او را بھ خاك سپرد، و پس از چندي با دیگري 
بھ كسي كھ وقت من و خود ! اي گل زیبا، برو: عشقبازي پرداخت، و آن ھم با سبكي دیگر بھ شیوه دیرین

م، خواھد دانست كھ وي چھ شیرین و چھ زیبا بھ نظر را تلف میكند بگو اكنون كھ تو را با او مقایسھ میكن
  . خواھد آمد

بھ او كھ جوان است و نمیخواھد كسي زیباییھاي او را ببیند، بگو كھ اگر در بیابان جایي كھ مردي وجود 
  . ... ندارد، رستھ بودي، بیبھره میمردي

چیزھایي كھ بھ نوعي ; ندتا او سرنوشت مشترك تمام چیزھاي نایاب را در تو ببی! پس اي گل بمیر
  ! شگفتانگیز شیرین و زیبا ھستند از روزگار چھ بھره كمي بر میگیرند

این . از شاعر دیگري كھ حتي جزو شاعران كم اھمیت بھ شمار نمیآید در این دوره نامي برده میشود
. كردشخص، كھ ریچارد كراشا نام داشت، در مذھب مردي متعصب بود و بھ لذات جسماني توجھي نمی

پدرش، كھ كشیشي تابع فرقھ انگلیكان بود، رساالتي علیھ كاتولیكھا نگاشتھ و فرزند خود را از پاپبازي 
آنگاه او را بھ سبب طرفداري از پادشاه از كیمبریج طرد كردند، او . ولي ریچارد كاتولیك شد; ترسانده بود

رازوران اسپانیایي . اقھ خود را تسكین دادناچار از انگلستان بھ پاریس رفت و با اندیشھ خدا شدت فقر و ف
ھنگامي كھ در برابر تصویري از قدیسھ ترزا ایستاده . در نظر او نمونھ پرھیزكاري و شوق مذھبي بودند

بود، بھ مجروح شدن او بھ وسیلھ نیزه عیسي حسد برد، و از قدیسھ ترزا تقاضا كرد كھ او را بھ عنوان 
  : مریدي فارغ از خویش بپذیرد

سوگند ; گند بھ ملكوت آن بوسھ نھایي كھ روح ترا ضمن جدا شدن از تن گرفت و مھر او را بر تو نھادسو
سوگند بھ ھمھ آنچھ از او در تو ) ;اي خواھر زیباي سرافیم(بھ آن سعادتھاي جاوداني كھ تو در او مییابي 

  . داریم، چیزي از من در وجودم باقي نگذار

  . ك كنم كھ از زندگاني خویش در گذرمبگذار كھ زندگاني ترا چنان در

منتشر ) ١۶۴۶(وي این شعر و اشعار دیگر را در مجموعھاي تحت عنوان قدمي چند بھ سوي معبد 
در نتیجھ مطالعھ . این مجموعھ مخلوطي از شور و وجد رازورانھ و خودپسندیھاي شاعرانھ است. ساخت

ن دید كھ سراسر انگلستان در آن ایام پرآشوب بھ دو آثار این شاعر و شاعر دیگري بھ نام ھنري وان، میتوا
فرقھ پیرایشگران وكولیر تقسیم نشده بود، بلكھ در میان مبارزات مذھبي و شاعري، بعضي مذھب را در 
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معابد معظم، مراسم خوابآور، اصول وحشتانگیز، و برتري مغرورانھ نمیدیدند، بلكھ آن را در رابطھ 
  . و روح تسلیم شونده بھ خدایي مھربان و بخشنده مییافتند بچگانھ و اطمینانبخش محرومان

VI - ١۶٢٩- ١۶٢۵: مخالفت چارلز اول با پارلمنت  

این پادشاھي كھ ھمھ انگلیسیھا مجبور شدند بھ خاطر او بجنگند چگونھ پادشاھي بود وي پیش از آنكھ در 
، یعني فرزندي مھربان، نتیجھ انقالب خوي بشردوستي خود را از دست بدھد، شخصي بود نسبتا خوب

چارلز تقالي زندگي را با . شوھري استثنائا وفادار، دوستي صادق، و پدري كھ فرزندانش او را میپرستیدند
اما با ورزشھاي شدید . مبارزھاي علیھ یك نقص بدني آغاز كرد و تا ھفتسالگي نمیتوانست راه برود

در بود با ماھرترین اشخاص بھ سواري و شكار توانست بر این نقص غلبھ كند، بھ طوري كھ در بلوغ قا
ھمچنین از نقصي كھ در بیان داشت رنج میبرد و تا دھسالگي بندرت قادر بود بھ طور واضح . بپردازد

وضع چارلز بتدریج بھتر . سخن بگوید، و پدرش در فكر آن بود كھ روي زبان بچھ عمل جراحي انجام دھد
ھنگامي كھ . ت و براي غلبھ بر این نقص بھ آھستگي سخن میگفتشد، ولي تا پایان عمر لكنت زبان داش

. برادر محبوب او ھنري در گذشت و مقام والیتعھدي را بھ او واگذاشت، چارلز را مسئول مرگ او دانستند
وي مطالعھ در گوشھ عزلت را بر دربار . این اتھام درست نبود، ولي باعث افسردگي خاطر چارلز شد

از این رو در ریاضیات، موسیقي، و علوم االھي تبحر یافت، اندكي . جیح میدادپرنشاط پدر خویش تر
چارلز . یوناني و التیني فرا گرفت، و زبانھاي فرانسوي و ایتالیایي را بھ انضمام كمي اسپانیایي آموخت

 در. عاشق ھنر بود و مجموعھاي را كھ برادرش بر جاي نھاده بود دوست میداشت و خود بر آن میافزود
در ابتدا . گردآوري اشیاي مختلف تبحر یافت و از ھنرمندان و شاعران و موسیقیدانھا حمایت میكرد
ھالس نپذیرفت . جنتیلسكي، نقاش ایتالیایي، و سپس روبنس، وندایك، و فرانس ھالس را بھ دربار فرا خواند

اریشي شبیھ ریش وندایك تمام دنیا تصویرھایي را كھ وندایك از چارلز ب. و روبنس بھ عنوان سفیر آمد
ویلیام دابسن، شاگرد . در این تصویرھا، چارلز پادشاھي مغرور و خوشاندام بھ نظر میرسد. كشیده دیدھاند

  . وندایك، مانند او، از افراد خانواده سلطنتي تصاویري در نھایت خوبي كشید
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وي مانند پدر . بدبختي او شدچارلز اول، موزه اصل و نسب چارلز و ازدواجش باعث : آنتوني ون دایك
خویش سلطنت استبدادي را دوست داشت و میخواست حق انشا و اجراي قانون را داشتھ باشد، بدون 

این نظریھ، با توجھ بھ . پارلمنت فرمانروایي كند، و قوانیني را كھ پارلمنت وضع كرده است نادیده بگیرد
. و اسپانیا بھ عنوان امري بدیھي شناختھ میشد سوابقي كھ مشاھده شده بود، مواجھ بود و در فرانسھ

  . باكینگم، دربار، و ملكھ عقیده چارلز را تایید میكردند

ھانریتا ماریا در دربار فرانسھ، ھنگامي كھ ریشلیو بھ لویي سیزدھم طرق استبداد را میآموخت و خود را 
تعصب بھ انگلستان آمد و كشیشاني این زن كاتولیك م. خارج از حوزه قدرت او میدانست، پرورش یافتھ بود

و چون مذھب خود را در انگلستان دستخوش تعرضات میدید بیشتر در ایمان خود ; ھمراه خود آورد
ھانریتا ماریا از زیبایي و سرزندگي و ھوش كامل برخوردار بود و مانند افراد خانواده . پافشاري میكرد

اوفاي خود را ترغیب كرد كھ از سختگیري بر از این رو سرانجام شوھر ب. مدیچي شم سیاسي داشت
این زن شش . او بدون شك مایل بود كھ چارلز را بھ مذھب كاتولیك در آورد; كاتولیكھاي انگلستان بكاھد

كودك زایید، و چارلز در برابر تمناھاي زنش كھ میخواست كودكان مذكور بھ مذھب كاتولیك پرورش یابند 
لز با خلوص نیت بھ كلیساي انگلیكان دلبستگي داشت، و چنین چار. حتما سخت مقاومت كرده است

  . میپنداشت كھ اكثر مردم انگلستان تابع مذھب پروتستانند و با تھدیدات پاپ مخالفند

در مجلس اعیان صد تن از . انعقاد یافت ١۶٢۵ژوئن  ١٨نخستین پارلمنت در سلطنت چارلز اول در 
ماینده كھ سھ چھارم آنھا پیرایشگر بودند، با وسایل مالي و پانصد ن; اشراف و اسقفھا عضویت داشتند

شاید . كسي ادعایي در مورد دموكراسي نداشت; اقتصادي غیر شرافتمندانھ بھ مجلس عوام وارد شده بودند
بتوان گفت كھ سطح قابلیت و كفایت در این پارلمنت متناسب با آراي راي دھندگان نبود، زیرا اشخاصي 

، پیم، جان الیت، سرتامس ونتورث، و عدھاي دیگر كھ در تاریخ مشھورند در آن شركت مانند كوك، سلدن
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مجلس . مجموع ثروت اعضاي مجلس عوام سھ برابر بیشتر از ثروت اعضاي مجلس اعیان بود. داشتند
ھنگامي كھ پادشاه از . عوام با اصرار در اجراي كامل قوانین ضد كاتولیكي نظریھ خود را نشان داد

نت تقاضا كرد كھ مبالغي براي مخارج دولت و جنگ با اسپانیا اختصاص دھد، پارلمنت فقط با مبلغ پارلم
دالر بود، موافقت كرد و البتھ این مبلغ كافي نبود و تنھا  ٠٠٠,٠٠٠,٧لیره، كھ تقریبا معادل  ٠٠٠,١۴٠

ھان انگلستان طي سلطنت مدت دو قرن بود كھ بھ پادشا. نیروي دریایي بھ دو برابر این مبلغ احتیاج داشت
آنھا اختیار داده میشد كھ از ھر چلیكي كھ بھ انگلستان وارد و از آن خارج میشد دو تا سھ شیلینگ، و از 

اما در این ھنگام، بھ موجب الیحھاي كھ از پارلمنت . ھر پاوندي شش تا دوازده پنس حقوق گمركي بگیرند
پارلمنت چنین استدالل میكرد . حق فقط یك سال استفاده كند گذشت، بھ چارلز اول اختیار داده شد كھ از این

كھ وجوه اختصاصي سابق در نتیجھ اسراف و تبذیرھاي دربار جیمز تلف شده است، و شكایت داشت از 
بنابراین، پارلمنت تصمیم گرفتھ بود . اینكھ پادشاه بدون رضایت پارلمنت بھ گردآوري مالیات پرداختھ است

چارلز از این صرفھجوییھا و مقاصد . لسھ دھد و مخارج دولت را بررسي كندكھ ھر سال تشكیل ج
ھنگامي كھ مرض طاعون در لندن شیوع یافت، چارلز آن را بھانھ قرار داد و پارلنمت را ; پارلمنت رنجید

  ). ١۶٢۵اوت  ١٢(منحل كرد 

چارلز نھ تنھا این دوك بیباك و دوستداشتني را از پدر . در این وقت باكینگم زمام امور را در دست داشت
بلكھ با او بزرگ شده و مسافرتھا كرده بود، و چنان با او دوست شده بود كھ )) بھ ارث برده بود((خود 

د كھ با كمك پارلمنت، جیمز را باكینگم توانستھ بو. نمیتوانست عیب این مشاور نادان و منحوس را ببیند
این بود كھ . ولي پارلمنت از پرداخت پول جھت ادامھ این جنگ خودداري كرد. علیھ اسپانیا وارد جنگ كند

باكینگم كشتیھایي بھ منظور تصرف بنادر و غنایم اسپانیا فراھم آورد، ولي در این امر با شكست كامل 
مواجب خود را دریافت نداشتھ و دلسرد شده بودند، بھ دزدي روبھرو شد، و سربازاني كھ بازگشتند، چون 

  . و ھتك ناموس پرداختند و روحیھ شكست را در شھرھاي ساحلي اشاعھ دادند

ولي . چارلز، كھ سخت بھ پول احتیاج داشت، ناچار درصدد برآمد كھ پارلمنت را براي بار دوم احضار كند
پارلمنت بھ او تذكر داد كھ بدون تصویب . با ازدیاد نیازمندیھاي چارلز، مخالفت پارلمنت نیز افزایش یافت

بود، او را رشوھخوار بیكفایتي الیت، كھ سابقا از دوستان باكینگم . مجلس ھیچگونھ مالیاتي وضع نكند
ھنگامي كھ پارلمنت تصمیم گرفت . دانست كھ در نتیجھ ھر شكست نظامي یا سیاسي ثروتمندتر شده بود

حاضر نیستم كھ پارلمنت در : ((ھیئتي را براي تحقیق در كارھاي باكینگم بگمارد، چارلز نپذیرفت و گفت
الیت بھ .)) كھ تا این اندازه بھ من نزدیك استكارھاي نوكرانم دخالت كند، مخصوصا در كار كسي 

پارلمنت توصیھ كرد تا زماني كھ پادشاه حق پارلمنت را در عزل وزرا نپذیرد، از تصویب ھرگونھ پولي 
مجلس عوام . ولي چارلز با خشم بھ پارلمنت گفت كھ ھر لحظھ میتواند آن را منحل كند. خودداري كند

پادشاه پارلمنت را منحل ). ١۶٢۶مھ  ٨(كرد و انفصال او را خواستار شد رسما باكینگم را بھ خیانت متھم 
  . كرد و مسئلھ مسئولیت وزیران بھ آینده محول گشت

گذشتھ از این، دولت از ملت تقاضا . اما چارلز دوباره تھیدست شد و ناچار ظروف طالي خود را فروخت
بنابراین چارلز بھ عمال خود . ھ دست آمد زیاد نبودولي مبالغي كھ ب. كرد كھ ھدایایي بھ پادشاه تقدیم دارد

دستور داد كھ حقوق گمركي سابق را، ولو بدون رضایت پارلمنت باشد، بگیرند و اگر تاجري از پرداخت 
سپس بھ بندرھا دستور داد كھ از كشتیھاي دولتي نگاھداري . آن خودداري كرد، كاالھاي او را ضبط كنند

انگلیسیھا و دانماركیھا، . اجازه داد كھ افراد را بھ دخول در ارتش مجبور سازند كنند، و بھ نمایندگان خود
شكست خوردند و دانماركیھا، كھ ) كاتولیكھا(كھ بھ نفع پروتستانھا در آلمان میجنگیدند، از قشون مخالفان 

چارلز بھ . دمتفق انگلستان بودند، از این كشور خواستند كھ قول خود را در مورد كمك بھ آنھا عملي كن
استقراض اجباري متوسل شد و دستور داد كھ ھر مالیات دھندھاي مطابق ارزش یك صدم زمین و پنج 

مخالفان متمول را بھ زندان انداختند و مخالفان . درصد ارزش اموال شخصي خود بھ دولت قرض بدھد
  . فقیر را بزور وارد ارتش یا نیروي دریایي كردند
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نگلستان در بوردو و الروشل بھ پروتستانھاي فرانسھ، كھ مشغول نبرد با ریشلیو در این ضمن، بازرگانان ا
، باكینگم در راس ١۶٢٧(این بود كھ فرانسھ بھ انگلستان اعالن جنگ داد . بودند، كاالھایي میرساندند

 ٠٠٠,٢٠٠مبلغ . ناوگاني براي حملھ بھ فرانسویھا در الروشل حركت كرد، ولي با شكست رو بھ رو شد
یرھاي كھ بر اثر استقراض بھ دست آمده بود، پس از مدت كوتاھي خرج شد، و چارلز دوباره بھ پول ل

  . لذا پارلمنت را براي بار سوم فرا خواند. احتیاج پیدا كرد

كوك، الیت، ونتورث، و جان ھمدن بھ پارلمنت . تشكیل جلسھ داد ١۶٢٨مارس  ١٧پارلمنت سوم در 
. مردي تنومند بھ نام آلیور كرامول از ھانتینگدن بھ نمایندگي انتخاب شد بازگشتند و براي نخستین بار

چارلز در نطقي كھ روي تخت سلطنت ایراد كرد، با خشونت پول مطالبھ كرد و با گستاخي بیباكانھاي 
.)) من از تھدید كردن كساني كھ ھمشان من نیستند ننگ دارم. این حرف را تھدیدآمیز تلقي نكنید: ((گفت
لیره بپردازد، ولي قبل از تصویب آن از پادشاه خواستار شد كھ با  ٣۵٠٠٠٠منت حاضر شد پارل
این بیانیھ فصل تاریخي و مھمي را در ازدیاد قدرت ). ١۶٢٨مھ  ٢٨(موافقت كند )) درخواست حق((

  :در ابتداي آن چنین نوشتھ بودند. پارلمنت گشود

  ; تقدیم بھ اعلیحضرت ھمایوني

عرض اعلیحضرت میرسانیم كھ، چون طبق دستور ادوارد اول، اعالم و مقرر شده با كمال خضوع بھ 
است كھ ھیچگونھ مالیات یا اعانھاي بھ شكل مالیات نباید از طرف پادشاه بدون میل و موافقت اسقفھاي 

ادي اتباع شما این آز; اعظم، اسقفھا، ارلھا، بارونھا، شھسواران، شھرنشینھا، و سایر طبقات عوام اخذ شود
را بھ ارث بردھاند كھ مجبور بھ پرداخت مالیات یا اعانھ بھ شكل مالیات یا ھرگونھ تحمیلي بر خالف میل 

  . اعضاي پارلمنت نباشند

در این درخواست شكایت شده بود كھ مردم بھ اجبار وام پرداختھاند و پادشاه، بدون آنكھ در علت توقیف 
ه و اصل محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ را نقض كرده است، و اشخاص تحقیق كند، آنھا را بھ زندان افكند

در نتیجھ این : ((كوك بعدا اظھار داشت. بوده است) ١٢١۵(حال آنكھ تمام این امور برخالف ماگناكارتا 
چارلز بھ این عریضھ پاسخي .)) عریضھ خواھیم دانست كھ آیا پارلمنت زنده خواھد ماند، یا خواھد مرد

چارلز ناچار . رلمنت جواب صریحتري خواست و در اختصاص دادن پول تعلل كردمبھم داد، ولي پا
مردم لندن احساس میكردند كھ چارلز تسلیم شده است، و آھنگ زنگھا چنان . موافقت خود را اعالم داشت

  . بھ آسمان برخاست كھ سالھا نظیر آن شنیده نشده بود

از پادشاه تقاضا كرد كھ باكینگم را معزول كند، ولي  پارلمنت، كھ موقعیت را مساعد میدید، پیشتر رفت و
در این . ناگھان ھر دو طرف با وحشت دریافتند كھ دیگر در این باره كاري نمیتوانند بكنند. چارلز نپذیرفت

میان یكي از سربازان سابق، بھ نام فلتن، كھ مجروح بود و مبالغ زیادي بھ قرض گرفتھ بود، از عقبافتادن 
ھایي، چنان خشمگین شد كھ یك كارد قصابي خرید  تگي خود، و نیز در نتیجھ خواندن رسالھحقوق بازنشس

و مسافت صد كیلومتر را از لندن تا پورتسمث پیمود و آن كارد را در سینھ باكینگم فرو برد و سپس خود 
  ). ١۶٢٨اوت  ٢٣(را بھ مقامات دولتي تسلیم كرد 

فلتن، كھ از كار خود پشیمان . مشاھده جنازه شوھر از حال رفتزن باكینگم، كھ كودكي در شكم داشت، با 
  . اما او را بدون شكنجھ دادن اعدام كردند. شده بود از آن زن خواست كھ وي را ببخشد، و او نیز پذیرفت

پارلمنت بھ پادشاه تذكر داد كھ اگر ھمچنان عواید گمركي را بھ خود اختصاص دھد، در واقع 
. ذكر نشدھاند)) درخواست حق((چارلز پاسخ داد كھ این عواید در . ض كرده استحق را نق)) درخواست((

ھمچنین، با وجود تفوق كلیسایي ; پارلمنت نیز بازرگانان را تشویق كرد كھ از پرداخت آنھا خودداري كنند
نگلستان و را قوانین ا)) مواد سي و نھ گانھ((; پادشاه، بھ خود حق داد كھ در امور مذھبي قوانیني وضع كند

و در صدد برآمد كھ وحدت مذھبي را بر ; كامال موافق با اصول كالون و مخالف عقاید آرمینیوس دانست
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ھنگامي كھ چارلز بھ . اساس این اصول برقرار سازد و كاتولیكھا و پیروان آرمینیوس را مجازات كند
د، ولي پارلمنت نپذیرفت، و پارلمنت دستور داد كھ جلسات خود را بھ تعویق بیندازد، رئیس اطاعت كر

در این وقت سر جان الیت سھ الیحھ . اعضایش رئیس خود را بر آن داشتند كھ كار خود را ادامھ دھد
، یا اصول عقاید آرمینیوس یا ھرگونھ عقیده ))پیروي از پاپ((پیشنھاد كرد كھ بھ موجب آن ھر كس 

ھ پارلمنت تصویب نكرده است گردآوري كند، یا را اشاعھ دھد، یا مالیاتي را ك)) كلیساي واقعي((مخالف 
رئیس مجلس حاضر نشد كھ براي تصویب این لوایح بھ . چنین مالیاتي را بپردازد، مرتكب جنایت شده است

آراي نمایندگان رجوع كند، ولي یكي از اعضاي پارلمنت چنین كرد، و دیگران كف زدند و آنھا را بھ 
ریافت كھ لشكریان پادشاه در صدد برآمدھاند كھ اعضاي مجلس را سپس چون پارلمنت د. تصویب رساندند

  . پراكنده كنند، جلسات را تعطیل كرد و متفرق شد

مارس، چارلز دستور داد كھ الیت، سلدن، و ھفت تن دیگر از اعضاي پارلمنت را بھ جرم  ۵در 
ر دیگر بھ حبسھاي درازمدت و شش تن از آنان بزودي بیرون آمدند، و سھ نف. فتنھانگیزي بھ زندان اندازند
وي در این وقت سي و ھشت سالھ ) ١۶٣٢. (ولي الیت در زندان در گذشت. پرداخت جریمھ محكوم شدند

  . بود

VII - ١۶۴٠-١۶٢٩: استبداد چارلز   

پارلمنت مدت یازده سال تشكیل جلسھ نداد، و این دوره طوالنیترین تعطیل آن در تاریخ انگلستان بھ شمار 
اختیارات او اگر چھ بیش از جیمز و . رلز در این ھنگام فرصت داشت كھ بھ استبداد سلطنت كندچا. میآید

الیزابت و ھنري ھشتم نبود، خود او عمال طالب قدرت بیشتري بود، و فرمانروایان مذكور ھرگز تا این 
اجبار وام  زیرا چارلز بھ گردآوري مالیات غیرمصوب پرداخت، بھ. درجھ قوانین را نقض نكرده بودند

ھا و محاكمھ بھ وسیلھ  ھاي مردم جا داد، زندانیان را از حضور یافتن در دادگاه گرفت، سربازان را در خانھ
دادگاه ھیئت ((را در امور سیاسي و بیدادگري )) تاالر ستاره((ھیئت منصفھ بازداشت، و ظلم و ستم 

این بود كھ نتوانست درك كند كھ ثروت  ولي اشتباه عمده چارلز. را در امور مذھبي تعمیم داد)) عالي
اعضاي مجلس عوام بیشتر از ثروت خود او یا ثروت طرفداران سلطنت است، و باید بھ ھمان نسبت ھم 

  . قدرت پارلمنت زیادتر باشد

در این دوره بحراني، اقتصاد انگلستان پیش از آنكھ خون ملت را بمكد، ترقي كرد، زیرا چارلز مانند پدر 
صلحدوست بود و طي قسمت بیشتر سلطنت خود انگلستان را از جنگ بركنار داشت، و حال  خویش مردي

چارلز، كھ بھ ستوه آمده بود، . آنكھ ریشلیو فرانسھ را ضعیف كرد، و آلمان بھ صورت ویرانھاي در آمد
كھ  براي این منظور دستور داد. ھمھ مساعي خود را براي جلوگیري از تمركز طبیعي ثروت بھ كار برد

از چینھكشي مزارع خودداري كنند، مزارعي را كھ در والیتھاي پنجگانھ میدلند بھ این صورت در آمده 
. ، و ششصد تن از خاوندھاي مخالف خویش را جریمھ كرد)١۶٣٠-١۶٢۵(بودند بھ حال اول باز گردانید 

نساجي افزایش ھاي  دستور داد كھ دستمزد كارگران كارخانھ ١۶٣٧و  ١۶٣١و  ١۶٢٩وي در سالھاي 
ھاي بخش را بر آن داشت كھ در قیمتھا بیشتر نظارت كنند، و ھیئتھایي را براي حفظ  یابد، روساي دادگاه

الد نیز بھ . ھایي كھ جھت مستمندان پرداخت میشد مامور كرد دستمزھاي كارگران و نظارت بر اعانھ
بدین ترتیب دشمنان تازھاي براي  ،))صورت بیچارگان را بر خاك نمالند((كارفرمایان اخطار كرد كھ 

اما دولت در ھمان زمان انحصار صابون، نمك، نشاستھ، آبجو، شراب، و پوست را بھ . خود تراشید
 ١١انحصار ذغالسنگ را بھ خود اختصاص داد، و آنچھ را بھ ; عدھاي واگذار كرد و خود از آن بھره برد

صورت ((شیلینگ میفروخت و این عمل نیز  ١٩و در زمستان بھ ١٧شیلینگ میخرید، در تابستان بھ 
طي این مدت بیش از دویست ھزار تن از پیرایشگران بھ انگلستان جدید .)) بیچارگان را بھ خاك میمالید

  . مھاجرت كردند

  وي در سال . چارلز اظھار میداشت كھ باید راھي براي پرداخت مخارج دولتي بیابد
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سوابقي وجود داشت مبني بر آنكھ . بھ طرز فاجعھباري سعي كرد كھ مالیات تازھاي وضع كند ١۶٣۴
شھرھاي ساحلي، در عوض حمایتي كھ نیروي دریایي از آنھا میكرد، كشتیھایي را در زمان جنگ براي 

چارلز . اختندجھت تقویت نیروي دریایي بھ دولت میپرد)) پول كشتي((آن مجھز میساختند یا مبلغي بھ نام 
، بدون سابقھ، مبلغ مذكور را از ھمھ شھرھاي انگلستان و آن ھم در زمان صلح )١۶٣۵(در این وقت 

مطالبھ كرد، و بحق اظھار داشت كھ این پول را بھ مصرف تعمیر كشتیھا و حفاظت منافع تجاري انگلستان 
شخصي بھ . دید بھ مخالفت برخاستندعده زیادي با مالیات ج. در دریاي مانش علیھ دریازني خواھد رسانید

و اگر چھ او را متھم ; نام جان ھمدن، براي امتحان كردن قانوني بودن آن، از پرداخت مالیات سر باز زد
مردي آرام بود و، ; ھمدن از متموالن باكینگم شر بود و آشوبگر بھ شمار نمیآمد. كردند، بھ زندانش نیفكندند

او ثبات راي را زیر پوشش ادب، و .)) صي بسیار متین و سختگیر بودشخ((بھ قول كلرندن سلطنت طلب، 
. رھبري را در حجب و حیا پنھان میداشت

قضات پادشاه . صورت گرفت ١۶٣٧محاكمھ او اگر چھ مدتھا بھ تعویق افتاد، سرانجام در ماه نوامبر 
در ھنگام خطر حق دارد كھ  یادآور شدند، و اظھار داشتند كھ پادشاه)) پول كشتي((سوابقي را براي اخذ 

مدافعان ھمدن در پاسخ گفتند كھ ضرورتي پیش نیامده است و . بدون احضار پارلمنت مطالبھ كمك مالي كند
است كھ )) درخواست حق((پادشاه وقت كافي دارد كھ پارلمنت را احضار كند، و اخذ اجباري پول مغایر با 

ت ھفت بر پنج، بھ نفع پادشاه راي دادند، ولي مردم از قضات، بھ نسب. مورد قبول پادشاه واقع شده است
پس از ; ھمدن طرفداري كردند و بیطرفي قضات را، كھ از خشم پادشاه میترسیدند، مورد تردید قرار دادند

ادامھ داد و قسمت اعظم )) پول كشتي((ھمچنان بھ گردآوري  ١۶٣٩چارلز تا سال . چندي، ھمدن آزاد شد
 . پیروزمندانھ علیھ ھلندیھا جنگیدند مصرف كرد ١۶٢۵ایي كھ در آن را در ساختن كشتیھ

وي در نتیجھ ازدواج با زني كاتولیك، و . در این ضمن چارلز در مورد اسكاتلند مرتكب اشتباھاتي شد
. مسلط ساختن اسقفھا بر كشیشان پرسبیتري، موجبات عصبانیت اسكاتلندیھاي پرسبیتري را فراھم آورد

مقرر داشت كھ ھمھ زمینھاي كلیسایي یا سلطنتي كھ بعد از جلوس ماري )) استردادفرمان ((سپس، با 
ھاي اسكاتلندي داده شده بود، از آنھا پس گرفتھ شود، و این دستور  استوارت بر تخت سلطنت بھ خانواده

بھ  آنگاه پنج اسقف و یك اسقف اعظم بھ نام جان سپاتیسوود را). ١۶٢۵(باعث وحشت اشراف اسكاتلند شد 
، )١۶٣۵(عضویت شوراي سلطنتي اسكاتلند برگزید، و شخص اخیر را بھ مقام لرد چانسلر انتخاب كرد 

چارلز بعد از طفره رفتنھاي . این نخستین مرد روحاني بود كھ پس از نھضت اصالح دیني بھ آن مقام رسید
اجازه داد كھ مراسم مذھبي  بسیار و ناراحتكننده، ھنگامي كھ جھت تاجگذاري بھ اسكاتلند آمد، بھ اسقفھا

كلیساي انگلیكان را تقریبا شبیھ تشریفات مذھب كاتولیك بر پا دارند، یعني لباسھاي مخصوص بپوشند، 
  . شمع روشن كنند، و صلیب ببوسند

اسقفھاي اسكاتلند، كھ تصمیم داشتند قدرت خود را بھ گروه كشیشان پرسبیتري نشان دھند، یك سلسلھ قوانین 
)) قوانین الد((دوین كردند كھ چون بھ دست اسقف اعظم كنتربري اصالح و تصویب شد، بھ تشریفاتي ت

قوانین مذكور در تمام امور كلیسایي اختیاراتي بھ پادشاه میداد، تجمع روحانیان را جز بھ . موسوم گشت
زه داشتند، حق درس دادن را محدود بھ كساني میكرد كھ از طرف اسقفي اجا: فرمان پادشاه ممنوع میساخت

چارلز نیز آن قوانین را تصویب . و حق كشیش شدن را از آن كساني میدانست كھ این قوانین را میپذیرفتند
كشیشان پرسبیتري اعتراض كردند . كرد و دستور داد كھ آنھا را بھ اطالع ھمھ كلیساھاي اسكاتلند برسانند

  . كھ بدین ترتیب نیمي از اصالحات دیني ملغا شده است

ھنگامي كھ در كلیساي سنت جایلز در . الم داشتند كھ چارلز در نظر دارد انگلستان را تابع رم سازدو اع
ادنبورگ كوششي بھ منظور برپا داشتن مراسم مذھبي بر طبق تشریفات جدید بھ عمل آمد، شورشي بر پا 

بھ طرف او زني بھ نام جني گدس صندلي خود را . شد، و مردم چوب و سنگ بھ سوي كشیش انداختند
از طرف ھمھ )) میخواھي در گوش من دعاي قداس بخواني! اي دزد كثیف((پرتاب كرد و فریاد زد 

ھایي را  طبقات مردم عریضھاي جھت الغاي قوانین مذكور بھ چارلز تقدیم شد، ولي او چنین عریضھ
  . در این زمان بود كھ اسكاتلند پیشقدم شورش علیھ پادشاه شد. خیانتآمیز دانست
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، نمایندگان كشیشان و مردم اسكاتلند یك پیمان ملي در ادنبورگ امضا كردند و متعھد ١۶٣٨فوریھ  ٢٨ر د
تقریبا . بكوشند)) مذھب واقعي((شدند كھ آیین و مراسم پرسبیتري را حفظ كنند و در دفاع از سلطنت و 
بھ (سوود و ھمھ اسقفھا سپاتی. سراسر اسكاتلند در نتیجھ ترغیب كشیشان از این عھدنامھ تبعیت كردند

مجمع عمومي كلیسا در گالسگو منكر تمام اسقفھا شد، و . بھ انگلستان گریختند) استثناي چھار تن از آنان
چارلز بھ اعضاي این مجمع دستور داد كھ متفرق شوند، . جدایي كلیساي اسكاتلند را از دولت اعالم داشت
چارلز لشكري . اخت، ولي آنان بھ جلسات خود ادامھ دادندو تھدید كرد كھ آنھا را بھ خیانت متھم خواھد س

مركب از بیست و یك ھزار نفر، كھ بیشتر آنھا شور و حرارتي نداشتند، تشكیل داد و بھ سوي اسكاتلند 
در صورتي كھ پیمانگران بیست و شش ھزار سرباز گرد آوردند كھ ھمگي بر اثر احساسات . شتافت

ھنگامي كھ دو لشكر در برابر یكدیگر صفآرایي كردند، چارلز . ده بودندمذھبي و میھني بھ ھیجان در آم
ژوئن  ١٨در . حاضر شد كھ قضیھ را بھ یك پارلمنت و یك مجمع كلیساي آزاد اسكاتلندي ارجاع كند

ولي مجمع . بدون خونریزي پایان یافت)) نخستین جنگ اسقفھا((، متاركھ جنگ بھ امضا رسید و ١۶٣٩
انجمن گالسگو را تایید كرد و پارلمنت )) خیانتآمیز((ورگ تشكیل یافت، تصمیمات جدید، كھ در ادنب

  . آماده شدند)) دومین جنگ اسقفھا((ھر دو طرف براي . اسكاتلند اقدامات مجمع را تصویر نمود

راده چارلز در این بحران مردي را بھ كمك طلبید كھ بھ ھمان اندازه كھ پادشاه مذبذب و بیكفایت بود، او با ا
وارد پارلمنت شده ) ١۶١۴(این شخص، كھ تامس و نتورث نام داشت، در بیست و یك سالگي . و دقیق بود

بھ او توجھش را بھ خود )) شوراي شمال((چارلز با تفویض مقام ریاست . و غالبا علیھ پادشاه راي داده بود
جراي كامل سیاست پادشاه معطوف ساخت و با وارد كردن او در شوراي سلطنتي زحماتش را در مورد ا

در اینجا بود كھ سیاست موثر و ). ١۶٣٢(پاداش داد، و وي را بھ عنوان نماینده خویش بھ ایرلند فرستاد 
بھ لقب  ١۶٣٩وي در سال . بیرحمانھ او باعث قطع ریشھ آشوب شد و صلحي اجباري را برقرار ساخت

شاه توصیھ كرد كھ لشكري عظیم فراھم آورد، وي بھ پاد. ارل آو سترفرد و مشاور عمده چارلز مفتخر شد
ولي تھیھ چنین . پیمانگران را پراكنده كند، و در برابر پارلمنت متمرد قوایي غیرقابل مقاومت تشكیل دھد

ناچار چارلز پارلمنت را . لشكري مستلزم صرف مبالغ گزاف بود و بدون تصویب پارلمنت امكانپذیر نبود
انعقاد یافت،  ١۶۴٠آوریل سال  ١٣در )) پارلمنت كوتاه((نگامي كھ این ھ. براي بار چھارم فرا خواند

چارلز نامھاي را كھ از طرف پیمانگران بھ لویي سیزدھم نوشتھ شده و بھ دست عمال انگلستان افتاده بود 
ھ و چون در این نامھ از پادشاه فرانسھ تقاضاي كمك شده بود، چارلز اظھار داشت ك; بھ نمایندگان نشان داد

جان پیم نھاني با پیمانگران مكاتبھ كرد و بھ . حق دارد براي جلوگیري از چنین خیانتي لشكري فراھم كند
این نتیجھ رسید كھ مرافعھ آنان با پادشاه نظیر مرافعھ پارلمنت با چارلز است، و بنا بر این پارلمنت را بر 

چارلز پارلمنت كوتاه را . لندیھا متحد شودآن داشت كھ از پرداخت پول بھ پادشاه خودداري كند و با اسكات
در این ھنگام، در لندن شورشھایي برپا شد و جمعي بھ قصر الد، اسقف اعظم . بھ جرم خیانت منحل كرد

كانتربري، حملھ بردند و چون او را نیافتند، مردي كاتولیك را كھ از حضور در مراسم مذھب پروتستان 
  . استنكاف كرده بود بھ قتل رساندند

اسكاتلندیھا تا مرز دو كشور . چارلز با لشكري كھ بیدرنگ فراھم آورده بود بھ سوي اسكاتلند روي آورد
. ، و نواحي شمال انگلستان را متصرف شدند)١۶۴٠اوت  ٢٠(پیش آمدند، انگلیسیھا را شكست دادند 

ولي چون قادر ; ردازدلیره بھ آنان بپ ٨۵٠پادشاه بیچاره حاضر شد كھ تا انعقاد پیمان رضایتبخش روزي 
بھ پرداخت این مبلغ نبود، ارتش اسكاتلند در اطراف نیوكاسل، بھ عنوان متفق مصمم پارلمنت انگلستان 

چارلز، كھ حیران و پریشان شده بود، عدھاي از اشراف را دعوت كرد كھ با او در . علیھ پادشاه، باقي ماند
ھ قدرت او رو بھ اضمحالل میرود و او باید راھي براي این عده بھ او اظھار داشتند ك. یورك مالقات كنند

این بود كھ چارلز براي آخرین دفعھ پارلمنت را، كھ این بار طوالنیترین و . آشتي با دشمنان بیابد
  . پرماجراترین پارلمنت در تاریخ انگلستان شد، فرا خواند

VIII -  پارلمنت طویل  
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اعضاي مجلس در حدود پانصد نفر بودند، . تشكیل یافت در وستمینستر ١۶۴٠نوامبر  ٣این پارلمنت در 
و مجلسي بود اشرافي و ... ھاي خوب، و مردم تربیت شده غیر روحاني گل سرسبد خانواده((یعني 

كھ بیشتر نماینده ثروتمندان بود تا مردم عادي، ولي در كمال وضوح نماینده آینده و مخالف )) غیرملي
سلدن، ھمدن، و . ت كوتاه، كھ در فكر انتقام بودند، در آن میان دیده میشدندبیشتر اعضاي پارلمن. گذشتھ بود

و آلیور كرامول، اگر چھ رھبر عدھاي نبود، در میان آن جمع شخصیت ; پیم در آن عضویت داشتند
  . ممتازي بود

او تاكنون در این فاصلھ دور، دشوار است كھ درباره او بیطرفانھ داوري كنیم، زیرا تاریخنویسان از زمان 
شخصیتي مانند او شاید توانستھ . وي را مردي ریاكار و جاھطلب یا شخصي مقدس و سیاستمدار دانستھاند

باشد كھ ھمھ صفات متضادي را كھ باعث چنان ارزیابیھایي شده است در وجود خود جمع كند، و شاید ھم 
یح شاید براي شناختن كرامول این توض. گاھي میتوانستھ است آن صفات را با با یكدیگر ھماھنگ سازد

  . مفید باشد

كرامول جزو مالكان فاقد نسبنامھ بود كھ از ساحت پرشكوه دربار دور مانده بودند، ولي با نارضایي پولي 
پدرش، رابرت . با وجود این، وي نیز داراي نیاكان متشخصي بود. براي نگاھداري آن میپرداختند

جد بزرگ او ریچارد ; لیره عایدي میداد ١٠٠ت كھ ساالنھ كرامول، ملك مختصري در ھانتینگدن داش
ویلیامز، برادرزاده تامس كرامول وزیر ھنري ھشتم، نام خود را بھ كرامول تغییر داد و قصرھا و عوایدي 

آلیور یكي از ده فرزند . را كھ از كلیساي كاتولیك بزور گرفتھ بود از دست وزیر یا پادشاه دریافت داشت
آموزگار دستور زبان آلیور واعظ پرشوري بود كھ رسالھاي . ي بود كھ بھ حد بلوغ رسیداو، و تنھا كس

نوشت و در آن پاپ را دجال دانست، و در رسالھاي دیگر از گناھكاران مشھوري كھ بھ وسیلھ خداوند تنبیھ 
رد، رئیس سمیوئل وا. آلیور وارد كالج سیدني ساسكس در كیمبریج شد ١۶١۶در سال . شده بودند نام برد

كھ بھ )) اعالمیھ ورزشھا((این كالج، بھ سبب تابعیت كامل از اصول پیرایشگري، انتقاد از ابداعات الد، و 
ظاھرا آلیور پیش از فراغت از تحصیل، از ). ١۶۴٣(فرمان چارلز انتشار یافتھ بود، در زندان در گذشت 

ي جواني گناھكار دانست، و در این باره وي خود را بھ سبب بلھوسیھا) ١۶٣٨(بعدا . كیمبریج بیرون آمد
اوه، من در ظلمتي كھ آن را دوست میداشتم زندگي میكردم و از نور . نمیدانید چھ نوع زندگیي داشتم: گفت

این مطلب حقیقت دارد، من از دینداري . من یكي از رھبران، و شاید رھبر گناھكاران بودم; متنفر بودم
بھ جاي من خدا را ستایش ! حمت آورد، اوه، نعمات الطاف او بیپایان بودتنفر داشتم، ولي خداوند بر من ر

كنید، بھ خاطر من دعا كنید تا كسي كھ كار خوبي را آغاز كرده است در روز عیسي مسیح آن را بھ كمال 
  . برساند

، كرامول وجد و حال توبھ را درك كرد، مرگ را در عالم خیال دید، و گرفتار سایر وحشتھاي روحي شد
بھ طوري كھ ھمیشھ افسرده و مغموم بھ نظر میرسید، و تا پایان عمر ھر چھ میگفت متكي بر اصول تقوا 

وي رفتھ رفتھ سر و ساماني گرفت، ازدواج كرد، صاحب فرزند شد، و . و پرھیزگاري پیرایشگران بود
. ن انتخاب شدبھ نمایندگي ھانتینگد) ١۶٢٨(چنان شارمند نمونھاي گشت كھ در بیست و ھشت سالگي 

. لیره فروخت و اول بھ سنت آیوز و بعد بھ ایلي رفت ١٨٠٠سپس ملك خود را در ھانتینگدن بھ مبلغ 
، یكي از اعضاي پارلمنت اظھار )١۶۴٠(ھنگامي كھ كرامول از طرف كیمبریج بھ نمایندگي انتخاب شد 

و یكي دو قطره خون . ... كیزه نبودلباس زیر او زیاد پا. ... داشت كھ وي بھ جامھاي بسیار عادي ملبس بود
روي یقھ كوچكش چكیده بود، صورتش باد كرده و متمایل بھ سرخي، صدایش زیر و ناموزون، اخالقش 

ھرگز شتاب نمیكرد، با خدا سخن میگفت، و توانایي ده . ، ولي شخصا خویشتندار بود))بینھایت آتشین((
  . برانگیختبا وجود این، خداوند وسایل دیگري . مرد را داشت

جان پیم نخستین كسي بود كھ خشم پارلمنت را بر زبان آورد، سترفرد را نماینده مخفي پاپ دانست، و او 
وارد )) تغییر قانون و مذھب((را متھم كرد كھ میخواھد لشكري از ایرلند بھ منظور برانداختن پارلمنت و 

سترفرد را از پادشاه فراموش نكرده بود، ، مجلس عوام، كھ طرفداري ١۶۴٠نوامبر  ١١در . انگلستان كند
دسامبر، پس از آنكھ قوانین جدید كلیساي انگلیكان را  ١۶وي را خائن دانست و بھ زندان فرستاد، و در 
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سلدن بعدا . غیرقانوني دانست، الد را بھ پیروي از پاپ و خیانت متھم كرد و او را نیز بھ زندان فرستاد
لحاظ اسقفان را بھ پیروي از پاپ متھم میكنیم كھ منفور شوند، و حال آنكھ  ما از آن: ((اعتراف كرد و گفت

چارلز از این اقدامات جدي چنان حیرتزده شد كھ قدمي در راه .)) میدانیم چنین خطایي مرتكب نشدھاند
در این وقت ملكھ از كشیش خود تقاضا كرد كھ از پاپ كمك بخواھد، و با . نجات دستیاران خود برنداشت

  . ن عمل خود نشان داد كھ ترس پارلمنت بیھوده نبوده استای

در زمره طرفداران اصالحات اساسي در لندن حزبي . در میان ھر دو گروه، آتش احساسات زبانھ كشید
این حزب از پارلمنت تقاضا كرد كھ تسلط اسقفان را براندازد و . بود كھ میلتن نیز در آن عضویت داشت

پاپ ((ھمچنین اعالم داشت كھ عقیده بعضي اسقفھا، مبني بر آنكھ ; دست مردم بدھدزمام امور كلیسا را بھ 
مجلس عوام این عریضھ را . ، شنیع و مكروه است))دجال نیست و رستگاري فقط در مذھب كاتولیك است

مجلس اعیان آن را بھ این . نپذیرفت، ولي با نیل روحانیان بھ مقامات قضایي و قانونگذاري مخالفت كرد
ولي مجلس عوام درست مخالف این . شرط پذیرفت كھ اسقفھا كرسیھاي خود را در آن مجلس حفظ كنند

جزوه ھایي كھ . شرط بود، زیرا میدانست كھ اسقفھا در مجلس اعیان ھمیشھ بھ نفع پادشاه راي خواھند داد
قف جوزف ھال حكومت اس. در دفاع یا انتقاد از حكومت اسقفان انتشار یافت آتش این اختالف را دامن زد

را، بھ دلیل آنكھ از طرف حواریون یا عیسي بھ وجود آمده است، مقدس میدانست، ولي پنج نفر از 
، كھ مركب از حرف ))سمكتیمنوئوس((طرفداران فرقھ پرسبیتري در جزوه مشھوري تحت عنوان مستعار 

 ١۶۴١مھ  ٢٧در . ده ھال انتقاد كردمیلتن بعدا پنج بار از عقی. اول نامھاي آنان بود، بھ او پاسخ دادند
مجلس عوام الیحھ را رد، و مجلس اعیان آن را . كرامول دوباره خواھان الغاي كامل حكومت اسقفان شد

مربوط بھ تثلیث، )) تصاویر ننگآور((در اول سپتامبر، مجلس عوام اعالم داشت كھ كلیھ . تصویب كرد
باید از كلیساھاي انگلستان برداشتھ )) شكال خرافيا((ھمھ تصویرھاي حضرت مریم، و ھمھ صلیبھا و 

نھضت تمثالشكني دوباره در انگلستان . در روز یكشنبھ ممنوع گردد)) رقص تفریحي((شوند، و ھرگونھ 
ھا را خرد كردند، و  ھاي رنگي را شكستند، مجسمھ ھا را از جا كندند، شیشھ ھا و پرده نرده; باال گرفت

. اكتبر الیحھاي بھ منظور طرد اسقفھا تصویب كرد ٢٣جلس عوام دوباره در م. عكسھا را از ھم دریدند
پادشاه بھ مجلس اعیان متوسل شد و اظھار داشت كھ مصمم است در راه ابقاي اصول كلیساي انگلیكان تا 

دخالت او باعث رد الیحھ شد، ولي مردمي كھ با اسقفھا مخالف . و این كار را كرد; پاي جان ایستادگي كند
دوازده تن از اسقفھا نامھ اعتراضآمیزي نوشتند و اظھار . ودند، از ورود آنھا بھ پارلمنت جلوگیري كردندب

. پارلمنت آنھا را متھم و محبوس كرد. داشتند ھر قانوني كھ در غیاب آنھا تصویب شود بیاعتبار خواھد بود
، و اسقفھا پس از آن )١۶۴٢ فوریھ ۵(سرانجام، مجلس اعیان الیحھ محرومیت اسقفھا را تصویب كرد 

  . نتوانستند وارد پارلمنت شوند

سپس مجلس عوام پیروزمندانھ بھ تحكیم قدرت خود پرداخت و براي رفع نیازمندیھاي خود از شھر لندن 
و انحالل . لوایحي گذرانید كھ بھ موجب آنھا مدت ھر دوره پارلمنت سھ سال تعیین شد; پول قرض كرد

ز بعد از تشكیل آن، یا انحالل پارلمنت موجود بدون تصویب آن، ممنوع اعالم پارلمنت ظرف پنجاه رو
. و دادگاه ھیئت عالي را منحل كرد)) تاالر ستاره((و ; قوانین مالیاتي و قضایي را اصالح نمود; گردید

د، پایان داد، حكمي را كھ علیھ ھمدن صادر شده بود لغو كر)) پول كشتي((ھمچنین بھ انحصارات و گرفتن 
و پادشاه را در اخذ حقوقي كھ بر ظرفیت كشتیھا تعلق میگرفت آزاد گذاشت، ولي آن را محدود بھ دورھاي 

  . چارلز با این تصمیمات موافقت كرد، و پارلمنت از اصالح بھ انقالب پرداخت. معین كرد

تھم كرد، و در آوریل او را بھ خیانت م; ، پارلمنت سترفرد را بھ دادگاه فرا خواند١۶۴١در مارس 
چارلز، علیرغم . الیحھاي را كھ طبق آن وي از حقوق اجتماعي محروم میشد براي توشیح نزد شاه فرستاد

توصیھ الد، در مجلس اعیان حضور یافت و اظھار داشت اگر چھ حاضر است سترفرد را از كار 
عوام حضور شاه در  مجلس. براندازد، ھرگز اجازه نخواھد داد كھ وي را بھ اتھام خیانت محكوم كنند

در اطراف مجلس )) جمعیتي عظیم((روز دیگر، . مجلس اعیان را منافي امتیاز و آزادي پارلماني دانست
شوراي . و خواستار اعدام سترفرد شدند!)) عدالت! عدالت((عوام و قصر پادشاه گرد آمدند و فریاد زدند 

اسقف اعظم یورك . ر دھد، ولي او نپذیرفتسلطنتي از وحشت بھ چارلز توصیھ كرد كھ بھ آن تقاضا تن د
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اشراف بھ او اخطار كردند كھ زندگي او، ملكھ، . نیز از وي استدعا كرد كھ حكم اعدام سترفرد را امضا كند
سرانجام، خود . ولي او ھمچنان در امتناع خود پافشاري كرد. و كودكان خانواده سلطنتي در خطر است

تاد و بھ او توصیھ كرد كھ، براي جلوگیري از آشوب عوام، حكم مرد محكوم پیغامي براي چارلز فرس
، ١۶۴١مھ  ١٢در . چارلز امضا كرد، ولي ھرگز خود را بھ سبب این كار نبخشید. اعدام را امضا كند

ھاي زندان بیرون  ضمن آنكھ وي عبور میكرد، الد دستھاي خود را از میان میلھ; سترفرد را بھ قتلگاه بردند
سترفرد بیآنكھ نالھاي بر آرد، در برابر جمعیتي كھ با او مخالف بودند، . او دعاي خیر خواندآورد و براي 

  . جان داد

این . اعدام او اختالفي را كھ بعدا در مجلس عوام بین احزاب رقیب ویگ وتوري بھ وجود آمد تشدید كرد
مرداني مانند لوشس . بودنددو حزب بھ ترتیب موافق و مخالف انتقال تدریجي قدرت پادشاه بھ پارلمنت 

، كھ از پارلمنت طرفداري كرده بودند، با خود )ارل آو كلرندن آینده(ادوارد ھاید ) وایكانت فاكلند(كري 
میگفتند كھ پادشاه، بعد از آنكھ بدین ترتیب شدیدا تنبیھ شد، ممكن است مانع خوبي علیھ حكومت عوام در 

ذھبي باشد و از اقدامات پارلمنت، كھ در نظر داشت مقام كلیسا لندن و مخالف تسلط پیرایشگران بر امور م
را متزلزل و مالكیت شخصي را تھدید كند و ھمھ ساختمان اجتماعي انگلستان را در ھم ریزد، جلوگیري بھ 

پیم، ھمدن، و كرامول نیز شاید از این خطرھا آگاه بودند، ولي عامل دیگري وجود داشت كھ بر . عمل آورد
ھا حاكم بود، زیرا این اشخاص بھ اندازھاي افراط كرده بودند كھ میترسیدند اگر چارلز دوباره سرنوشت آن

احتمال داشت كھ پادشاه در ھر لحظھ، ھمانگونھ كھ . قدرت را بھ دست گیرد، جان خود آنھا بھ خطر افتد
ارلمنت براي دفاع از خود از این رو پ. سترفرد پیشنھاد كرده بود، لشكري نیمھ كاتولیك از ایرلند فراھم آرد

در صدد بر آمد كھ لشكر اسكاتلندیھاي موافق را در شمال انگلستان نگاه دارد، و براي این منظور نخست 
  . لیره بپردازد ٠٠٠,٢۵لیره بھ آنھا پرداخت و تعھد كرد كھ ھر ماه  ٠٠٠,٣٠٠ھدیھاي بھ مبلغ 

فلیم او، نیل و ). ١۶۴١اكتبر (زیادتر شد  نگرانیھاي پارلمنت در نتیجھ بروز شورش شدیدي در ایرلند
روري او، مورسوم و سایر رھبران ایرلندي خواھان جنگي آزادیبخش بودند، و میخواستند كھ آلستر از 

دست كوچنشینان انگلیسي بیرون بیاید، كاتولیكھا از ظلم و اجحاف رھا گردند، و ایرلند از تسلط انگلیسیھا 
زجرھا، تعقیبھا، و خلع یدھاي سبعانھ را فراموش نكرده بودند، با چنان شورشیان، كھ خاطره . خارج شود

انگلیسیھاي مقیم ایرلند، كھ میخواستند از جان . خشم و غضبي جنگیدند كھ بھ صورت وحشیان در آمدند
تالفي بھ مثل كردند و ھر پیروزي بھ . خود و از آنچھ ملك مشروع خودشان محسوب میشد دفاع كنند

پارلمنت انگلستان بغلط چنین میپنداشت كھ چارلز آن شورش را بھ منظور . ر در آمدصورت یك كشتا
بنابراین، تقاضاي او را در . استقرار مجدد مذھب كاتولیك در ایرلند و بعدا در انگلستان برپا كرده است

نقالب مورد دریافت پول براي نجات دادن انگلیسیھا در پیل نپذیرفت، و شورش ایرلندیھا در سرتاسر ا
  . انگلستان ادامھ یافت

ھنگامي كھ چارلز دو تن از اسقفان محروم و محكوم را بھ مقامي بلندتر رسانید، انقالب شدت بیشتري 
  . یافت

بھ منظور اعالم مرافعھ پارلمنت )) اعتراض بزرگ((اعضاي خشمگین مجلس عوام پیشنھاد كردند كھ نامھ 
. كند)) وتو((و پادشاه نوشتھ شود، تا چارلز بھ پارلمنت اختیار بدھد كھ انتصابات او را بھ مقامات مھم 

مجریھ بھ پارلمنت خواھد بسیاري از اشخاص محافظھكار احساس میكردند كھ این عمل باعث انتقال قدرت 
اختالفات احزاب شدیدتر و مباحثات میان آنھا . شد و پادشاه را بھ صورت شخص ناتواني در خواھد آورد

كرامول بعدا اظھار داشت كھ . تندتر شد، و اعضاي آنھا براي تاكید مطالب خود دست بھ شمشیر میبردند
الیحھ مذكور با اكثریت دوازده راي بھ . میشداگر آن الیحھ بھ تصویب نرسیده بود، وي عازم امریكا 

در این الیحھ، نمایندگان نخست وفاداري . براي پادشاه فرستاده شد ١۶۴١تصویب رسید و در اول دسامبر 
خود را نسبت بھ مقام سلطنت اظھار داشتند و سپس توھینھایي را كھ پادشاه بھ پارلمنت كرده و مصایبي را 

گذشتھ از این، عیوبي را كھ پارلمنت مرتفع ساختھ . بود بتفصیل شرح دادند كھ براي كشور بھ بار آورده
و مشاوران و درباریان )) طرفداران پاپ و اسقفھا و عدھاي از كشیشان فاسد((ھمچنین . بود متذكر شدند
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درخواست ((سپس بھ نقض مكرر . خودخواه را متھم كردند كھ براي كاتولیك كردن انگلستان توطئھ میچینند
و منحل ساختن آمرانھ پارلمنتھاي منتخب اشاره كردند و از پادشاه خواستند كھ مجمعي از روحانیان )) قح

تشكیل دھد تا مراسم كلیساي انگلیكان را بھ صورتي كھ قبل از الد داشت بازگردانند سپس پارلمنت پیشنھاد 
ون راند و مشاوران و سفیران و كرد كھ چارلز ھمھ مخالفان سیاستھاي پارلماني را از شوراي سلطنتي بیر

وزیراني برگزیند كھ مورد اعتماد پارلمنت باشند، و تذكر داد كھ در غیر این صورت پارلمنت نمیتواند 
  . مایحتاج پادشاه را برآورد، یا طبق دلخواه او كمكي بھ پروتستانھاي سایر كشورھاي اروپایي بكند

دسامبر، پارلمنت بدون توجھ بھ او فرمان داد  ١۵در . دچارلز در پاسخگویي بھ این اتمام حجت تاخیر كر
چارلز در نامھ . در این وقت بود كھ پادشاه بھ آن پاسخ داد. انتشار یابد)) اعتراض بزرگ((كھ مفاد نامھ 

تشكیل شود، )) پیروي از پاپ((خود موافقت كرده بود كھ مجمعي از روحانیان براي جلوگیري از ھرگونھ 
بھ عالوه، اصرار ورزیده بود كھ . د كھ اسقفھا را از حق راي در پارلمنت محروم كندولي حاضر نشده بو

حق دارد ھر كس را كھ میخواھد بھ عضویت شوراي سلطنتي یا بھ مشاغل عمومي بگمارد، و دوباره 
  . را تصویب كرد تا بر ارتش مسلط باشد)) الیحھ میلیشیا((اما پارلمنت در عوض . تقاضاي پول كرده بود

چارلز، كھ معموال مردي بیتصمیم بود، در این ھنگام بھ عمل جسورانھاي دست زد كھ در نظر پارلمنت بھ 
، دادستان او، در مجلس اعیان و بھ نام پادشاه، پنج ١۶۴٢ژانویھ  ٣در . عنوان اعالن جنگ محسوب شد

یانت كرد و اظھار تن از اعضاي مجلس عوام یعني پیم، ھمدن، ھولز، ھسلریج، و سترود را متھم بھ خ
) اسكاتلند)) (كشوري بیگانھ((داشت كھ این اشخاص كوشیدھاند تا ارتش را از اطاعت پادشاه باز دارند و 
روز بعد، چارلز در راس . را تشویق كردھاند كھ بھ انگلستان حملھ آورد و بھ پادشاه اعالن جنگ دھد

لمنت گذاشت، خود براي دستگیري آن پنج سیصد سرباز حركت كرد و، پس از آنكھ آنھا را در مدخل پار
چارلز، با مشاھده این وضع، . ولي آنھا در منازل دوستان پنھان شده بودند. نفر وارد مجلس عوام شد

ضمن آنكھ وي بیرون میرفت، .)) میبینم كھ ھمھ مرغھا پرواز كردھاند! پس این طور: ((مایوسانھ گفت
نمایندگان، كھ . زیرا حملھ مسلحانھ پادشاه كامال غیرقانوني بودنمایندگان با صداي بلند اعتراض میكردند، 

ھنگامي كھ چارلز . میترسیدند ھمگي دستگیر شوند، تحت حمایت مردم لندن، بھ محل انجمن اصناف رفتند
ملكھ . بھ ھمتن كورت رفت، اعضاي مجلس عوام، بھ انضمام پنج مرد متھم، بھ وستمینستر بازگشتند

چارلز با )). خریداري كند((جواھرت سلطنتي بھ فرانسھ گریخت تا كمكي براي پادشاه ھانریتا پنھاني با 
ولي آن شھر از . مھردار بزرگ سلطنتي بھ شمال رفت و كوشید وارد ھال شود و سربازاني فراھم آورد

از  پارلمنت بھ ھمھ قواي مسلح دستور داد كھ فقط. پذیرفتن او امتناع كرد، و چارلز ناچار بھ یورك رفت
سي و پنج تن از مجلس اعیان و شصت و پنج تن از مجلس عوام ). ١۶۴٢مارس  ۵(پارلمنت اطاعت كنند 

ادوارد ھاید در این ھنگام مشاور عمده پادشاه . از پارلمنت كناره گرفتند و در یورك بھ چارلز ملحق شدند
  . شد

وي . براي استقرار صلح الزم دانست در دوم ژوئن، پارلمنت نوزده پیشنھاد بھ چارلز داد و قبول آنھا را
میبایستي نظارت بر ارتش و ھمھ قالع مستحكم را بھ پارلمنت واگذار كند، پارلمنت حق داشتھ باشد كھ در 

بتواند ھمھ وزیران پادشاه و معلمان اطفال او را . مراسم مذھبي و امور اداري كلیسا تجدیدنظر نماید
لیھ اشخاصي را كھ بھ مقام اشرافي میرسند از نشستن در منصوب و مرخص كند، و حق داشتھ باشد ك

پارلمنت گویي میخواست انقالب كبیر فرانسھ را تمرین كند، زیرا ھیئتي بھ نام . مجلس اعیان باز دارد
كرامول و دیگران براي گردآوري داوطلبان بھ . را مامور تشكیل لشكري كرد)) كمیتھ نجات ملي((

در اعالمیھاي خطاب بھ ملت، شورش خود را ناشي از عالقھ بھ استقالل  پارلمنت،. شھرھاي خود رفتند
پارلماني ندانست، بلكھ آن را معلول خطر قریبالوقوع شورش كاتولیكھا در انگلستان شمرد، و بھ مردم 

اوت، نمایندگان پارلمنت  ١٧در . اخطار كرد كھ پیروزي پادشاه موجب قتل عام پروتستانھا خواھد شد
، چارلز پرچم خود را در ناتینگم ١۶۴٢اوت  ٢٧در . ي واقع در ھال را بھ تصرف در آوردندذخایر نظام

  . گشود و جنگ داخلي را آغاز كرد
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IX -١۶۴۶-١۶۴٢: نخستین جنگ داخلي  

لندن، شھرھاي صنعتي، . مردم انگلستان در این ھنگام بھ طرز بیسابقھاي بھ دو گروه تقسیم شده بودند
بندرھا، و بھ طور كلي نواحي جنوبي و خاوري، اكثر طبقھ متوسط، بخشي از طبقھاي كھ پایینتر از 

مبریج، نواحي آكسفرد و كی. اشراف بودند، و تقریبا ھمھ پیرایشگران از پارلمنت طرفداري میكردند
باختري و شمالي، قسمت بیشتر اشراف و كشاورزان، تقریبا كلیھ پیروان فرقھ انگلیكان، و موافقان اسقفھا 

  . و كاتولیكھا از پادشاه حمایت میكردند

در حدود سیصد نماینده موافق شورشیان، و در حدود صد و ھفتاد . در مجلس عوام ھم اختالف وجود داشت
. در مجلس اعیان سي نفر از صد و ده تن در آغاز موافق پارلمنت بودند. ادشاه بودندو پنج نفر طرفدار پ

اما چارلز از لحاظ مالي در مضیقھ بود، و لندن نیمي از ثروت ملت را در اختیار داشت و با آن انقالب را 
  . تقویت میكرد

ز رسیدن كمك خارجي نیروي دریایي مخالف او بود و ا; پادشاه نمیتوانست از ھیچ منبعي قرض كند
بنابراین، چارلز مجبور بود از مالكان بزرگ، كھ منافع خود را وابستھ بھ پیروزي او ; جلوگیري میكرد

; ھاي قدیمي بعضي از صفات و احساسات شھسواري باقي مانده بودند در خانواده. میدانستند، ھدایایي بپذیرد
او مثل مردان واقعي میجنگیدند، و خود را بھ كشتن  عدھاي كامال نسبت بھ پادشاه وفادار بودند، بھ خاطر

افراد طبقھ كولیر با موھاي بافتھ و اسبان یراقدار خود جلوه خاصي داشتند، و ھمھ شاعران بھ . میدادند
  . اما پول در دست پارلمنت بود. استثناي میلتن طرفدار آنھا بودند

ر یك از دو لشكر در حدود چھارده ھزار ھ). ١۶۴٢اكتبر  ٢٣(صفآرایي دو طرف در اج ھیل آغاز شد 
تحت فرمان شاھزاده روپرت، فرزند بیست و دو سالھ خواھر چارلز )) سلطنت طلبان. ((سرباز داشت

از رابرت دورو، سومین ارل آو اسكس، )) راوندھدز((موسوم بھ الیزابت اھل بوھم، بودند، و لشكریان 
واي خود را فراخواند، و پادشاه بھ آكسفرد رفت و آنجا را نتیجھ نبرد قطعي نبود، اسكس ق. اطاعت میكردند

  . مركز فرماندھي خود ساخت

والینگتن، كھ پیرایشگري پرشور و یا سیاسي بود، آن واقعھ را پیروزي بزرگي براي پارلمنت و خدا 
روي ھم زیرا چنانكھ شنیدھام، ... لطف بزرگ خداوند را در آن واقعھ مشاھده میكنیم: دانست، و چنین گفت

كارھاي . ولي نسبت كشتگان دشمن بھ مقتوالن ما ده بھ یك بوده است; تن كشتھ شدھاند ۵۵١٧رفتھ 
شگفتانگیز خداوند را مالحظھ كنید، زیرا آن عده از ما كھ بھ قتل رسیدند بیشتر كساني بودند كھ فرار 

  . ... ولي آنھا كھ دلیرانھ پایداري كردند، از خطر بركنار ماندند. كردند

ھا  نمیدانید كھ خداوند چگونھ گلولھ! بدرستي نمیتوانم شرح دھم كھ دست خداوند نابودي دشمن بھ كار میبرد
بعضي از آنھا در مقابل سربازان ما میافتادند، بعضي روي زمین میلغزیدند، بعضي . ... را ھدایت میكرد

كساني كھ دلیرانھ در برابر ! تادندھا از روي سر آنھا میگذشتند، و بعضي بھ یك سوي آنھا میاف از گلولھ
این واقعھ كار خداوند است و در چشم من چون معجزه !... گلولھ پایداري میكردند بندرت زخمي میشدند

  . مینماید

ملكھ ھانریتا با اسلحھ و مھمات پنھاني بھ . اما، در بھار سال بعد، پارلمنت با دشواري رو بھ رو شد
اسكس بھ اندازھاي تعلل ورزید كھ لشكر او بر اثر . ھ چارلز پیوستانگلستان بازگشت و در آكسفرد ب

قوایي از پارلمنت در . ھمدن در نبردي در چالگرووفیلد زخمي شد. بیماري و فرار سربازان تقلیل یافت
، و )ژانویھ ١٣(، دیگري در راوندوي داون قلع و قمع شد )١۶۴٣ژوئن  ٣٠(ادوالتن مور شكست خورد 

سپتامبر با  ٢٢پارلمنت در این موقع بحراني بھ اسكاتلند متوسل شد و در . پادشاه افتادبریستول بھ دست 
نمایندگان اسكاتلندیھا عھدنامھاي بست كھ طبق آن قرار شد اسكاتلندیھا لشكري بھ كمك پارلمنت بفرستند و 
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شكل عقاید لیره دریافت دارند، بھ شرط آنكھ پارلمنت در انگلستان و ایرلند  ٣٠٠٠٠در عوض ماھي 
پرسبیتري مذھبي پروتستان، یعني حكومت كلیسایي توسط بزرگان و فارغ از نظارت اسقفھا، را برقرار 

و عدھاي از آنھا را براي مبارزه با دشمنان . در ھمان ماه چارلز با شورشیان ایرلندي صلح كرد. كند
ا بتدریج علیھ پادشاه بھ مخالفت كاتولیكھاي انگلستان شاد شدند، و پروتستانھ. خویش بھ انگلستان آورد

، مھاجمان ایرلندي در نانتویج شكست خوردند، و مھاجمان اسكاتلندي در خاك ١۶۴۴در ژانویھ . برخاستند
  . در این ھنگام، جنگ داخلي شامل سھ ملت و چھار مذھب در گرفت. انگلستان پیش آمدند

انگلیسي و سھ غیر روحاني انگلیسي و روحاني  ١٢١، مجمعي در وستمینستر مركب از ١۶۴٣اول ژوئیھ 
ھشت نماینده اسكاتلندي تشكیل یافت تا مذھب جدید پروتستان را بھ شكل پرسبیتري در انگلستان ) بعدا(

چند تن از . برقرار سازد، ولي جلسات مجمع، در نتیجھ مداخلھ پارلمنت، مدت شش سال بھ طول انجامید
مجمع كناره گرفتند، و گروه كوچكي از استقاللیان تقاضا كردند اعضا، كھ موافق حكومت اسقفان بودند، از 

كھ ھر جمعیتي از تسلط شوراي سالخوردگان و نفوذ اسقفھا بركنار باشد، ولي اكثریت اعضاي مجمع، طبق 
قول و اراده پارلمنت، مایل بودند كھ انگلستان، ایرلند و اسكاتلند از لحاظ مذھبي توسط انجمنھاي 

پارلمنت حكومت اسقفان را، كھ مبتني . اھاي دیني و ایالتي، و مجامع عمومي اداره شوندسالخوردگان، شور
، ولي )١۶۴۶(و تشكیالت و مراسم آیین پرسبیتري را پذیرفت ) ١۶۴٣(بر آیین انگلیكان بود، منسوخ كرد 

ل ، مجمع وستمینستر اص١۶۴٧در سال . حق وتو را در مورد تصمیمات كلیسایي بھ خود اختصاص داد
را اعالم داشت و، بر اساس آموزه كالون، اصول )) كاتشیسم كوچكتر((، و ))كاتشیسم بزرگتر((مذھبي، 

تصمیمات مجمع وستمینستر، در نتیجھ بازگشت . تقدیر، انتخاب، و راندگي از درگاه خداوند را تاكید كرد
شیسم در كلیساھاي سلسلھ استوارت و استقرار مجدد كلیساي انگلیكان، منسوخ شد، ولي توبھ وكات

  . پرسبیتري كشورھاي انگلیسي زبان، ولو بھ صورت فرضي، باقي ماند

مردم لندن، . ھاي كوچك را در مورد آزادي مذھبي نپذیرند مجمع و پارلمنت موافقت كردند كھ خواھش فرقھ
در سال . كھ بھ صورت واحدي در آمده بودند، از پارلمنت تقاضا كردند كھ ھرگونھ بدعت را از بین ببرد

، مجلس عوام لوایحي گذرانید كھ بھ موجب آنھا كساني كھ مخالف غسل تعمید كودكان بودند بھ حبس ١۶۴٨
ابد، و كساني كھ منكر تثلیث، یا تجسم خداوند، یا آسماني بودن كتاب مقدس، و یا خلود روح بودند بھ اعدام 

، الد، ١۶۴۵ژانویھ  ١٠و در ; ام شدندچندین نفر یسوعي اعد ١۶۵٠و  ١۶۴٢بین سالھاي . محكوم میشدند
اعضاي پارلمنت احساس . اسقف اعظم كانتربري، در ھفتاد و دو سالگي از زندان بھ قتلگاه برده شد

ولي كرامول مایل بود كھ . میكردند كھ باید تا پاي جان مبارزه كنند و زمان مالحظھ كاري سپري شده است
)) زرھپوش((ھنگي در كیمبریج تشكیل داد كھ بھ  ١۶۴٣سال رواداري مذھبي تا حدي برقرار شود، و در 

كرامول از ھر فرقھاي، جز كاتولیكھا و . این نام را شاھزاده روپرت بھ خود كرامول داده بود. موسوم شد
از خدا میترسیدند و در ھر كاري وجدان را ((موافقان حكومت اسقفھا، مرداني را وارد آن ھنگ كرد كھ 

ھنگامي كھ افسري از فرقھ پرسبیتري در نظر داشت كھ سرھنگ دومي را از فرقھ .)) در نظر داشتند
آقا، كشور در انتخاب خدمتگزاران خود : ((آناباتیستھا از كار بركنار كند، كرامول اعتراض كرد و گفت

.)) تاگر این اشخاص بخواھند صادقانھ بھ آن خدمت كنند، ھمین اندازه كافي اس; توجھي بھ عقاید آنھا ندارد
سعي كند راھي بیابد تا اشخاصي كھ احساسات مذھبي زود رنجي ((ھمچنین از پارلمنت تقاضا كرد كھ 

دارند و نمیتوانند در ھمھ موارد تابع قانون كلیسایي باشند، طبق كتاب مقدس، مورد زجر و تعقیب قرار 
ي فرمانروایي خویش در پارلمنت این تقاضا را نپذیرفت، ولي او درباره ھنگھاي خود، و ط)). نگیرند

  . انگلستان، تا اندازھاي سیاستي مبتني بر اصل رواداري در پیش گرفت

 ١١(وي در افتخارات پیروزي در نبرد وینسبي . تكامل كرامول در مقام سرداري از شگفتیھاي جنگ بود
سران در مارستن مور، فرفكس شكست خورد، ولي اف. شریك لرد فردیناند و فرفكس بود) ١۶۴٣اكتبر 

سایر رھبران پارلماني، یعني ارل اسكس و ارل منچستر، یا شكست خوردند یا . كرامول پیروز شدند
كرامول، براي آنكھ از دست این سرداران لقبدار نجات یابد، . نتوانستند بھ پیروزیھاي خود ادامھ بدھند

ر نتیجھ آن ھمھ اعضاي تصویب شود كھ د)) دستور از خودگذشتگي((پیشنھاد كرد كھ قانوني تحت عنوان 
این پیشنھاد مورد قبول قرار نگرفت، ولي بار دیگر تجدید شد . پارلمنت از مقام فرماندھي خود چشم بپوشند
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سر تامس فرفكس، فرزند . ارل اسكس و ارل منچستر از كار كناره گرفتند. و بھ صورت قانون در آمد
كرامول را با مقام سپھبدي بھ فرماندھي سواران  فردیناندو، بھ مقام فرماندھي كل ارتقا یافت و او نیز

  . گماشت

نفر تشكیل شود، و كرامول تعھد كرد سربازان را  ٠٠٠,٢٢پارلمنت فرمان داد كھ لشكر تازھاي مركب از 
  . تعلیم دھد

كرامول پیش از جنگ ھیچ گونھ تجربھ نظامي نداشت، ولي نیروي شخصیت، ثبات راي، اراده، و مھارت 
ده از احساسات مذھبي و سیاسي افراد باعث شد كھ وي بتواند ھنگھاي خود را بھ انضباط و وي در استفا

آیین پیرایشگري بھ شیوه اسپارتیھا شباھت داشت، كھ ھدف از آن ساختن . وفاداري بینظیري عادت دھد
ان سرباز. در لشكرگاه پیرایشگران صدایي جز موعظھ و دعا شنیده نمیشد. سربازان شكستناپذیر بود

پیرایشگر، دزدي و ھتك ناموس نمیكردند، بلكھ بھ منظور تخریب تصویرھاي مذھبي و طرد كشیشان 
ھنگامي كھ با دشمن روبرو میشدند، از شادي یا خشم فریاد ; بھ كلیساھا حملھ میبردند)) پاپي((یا )) اسقفي((

)) سلطنت طلبان(( ، ھنگامي كھ)١۶۴۵ژوئن  ١۴(در نیزبي . و ھرگز شكست نخوردند; بر میآوردند
موفق شدند پیاده نظام سر تامس فرفكس را مجبور بھ فرار كنند، كرامول با سوارھنظام جدید خویش آن 

شكست را بھ چنان پیروزي كاملي مبدل ساخت كھ پادشاه ھمھ پیادھنظام، توپخانھ، نیمي از سوارھنظام، و 
ا منتشر كردند تا نشان دھند كھ وي قصد داشت ھا ر این نامھ. ھاي خود را از دست داد ھایي از نامھ نسخھ

  . سربازان بیشتري از ایرلند بھ انگلستان بیاورد و قوانین ضد كاتولیكي را نقض كند

ماركي مانتروز، سردار دلیر او در اسكاتلند، پس . از آن تاریخ بھ بعد، وضع چارلز بھ سرعت وخیمتر شد
، ١۶۴۵ژوئیھ  ٣٠در . از پیروزیھاي بسیار، سرانجام در فیلیپ ھو شكست خورد و بھ بر اروپا گریخت

پادشاه . س تسلیم كرداوت روپرت بریستول را بھ فرفك ٢٣و در ; قواي پارلمنت باث را بھ تصرف در آورد
چارلز بھ طور . سربازان او، كھ نومید شده بودند، بھ دشمن پیوستند. بھ عبث از ھر طرف استمداد میكرد

جداگانھ و با مذاكرات غیرشرافتمندانھ میخواست كھ میان دشمنان خود تفرقھ بیندازد، یعني استقاللیان را از 
وي زن آبستن خود را از . ولي در این راه توفیق نیافت. دپارلمنت و پارلمنت را از اسكاتلندیھا دور كن

و در این ھنگام بھ شاھزاده چارلز ; طریق قلمرو دشمن فرستاده بود تا كشتیي براي حركت بھ فرانسھ بیابد
خود او نیز با جامھ مبدل و ھمراه دو تن . دستور داد كھ بھ ھر وسیلھ كھ ممكن است، از انگلستان بگریزد

نخستین جنگ داخلي در ). ١۶۴۶مھ  ۵(بھ شمال گریخت و خود را بھ اسكاتلندیھا تسلیم كرد از مالزمان 
  . حقیقت بھ پایان رسید

X -١۶۴٨- ١۶۴۶: رادیكالھا  

آنھا ترجیح دادند كھ وي را ; چارلز انتظار داشت كھ اسكاتلندیھا با او ھنوز مانند پادشاه خود رفتار كنند
ند كھ بھ او در بازیافتن تاج و تختش كمك كنند، مشروط بھ آنكھ وي اتحاد و و پیشنھاد كرد. اسیر خود بدانند

; پیمان رسمي و صورت پرسبیتري مذھب پروتستان را بپذیرد و آن را در سراسر انگلستان اجباري كند
پارلمنت انگلستان نمایندگاني نزد اسكاتلندیھا در نیوكاسل فرستاد و اظھار داشت كھ . ولي او نپذیرفت

ر است چارلز را بھ عنوان پادشاه بپذیرد، بھ شرط آنكھ وي از اتحاد و پیمان رسمي و صورت حاض
عمده را بھ تبعیدگاه بفرستد، بھ پارلمنت اجازه )) سلطنت طلبان((پرسبیتري مذھب پروتستان تابعیت كند، 

او بھ این شرطھا تن ولي ; دھد كھ بر ھمھ قواي مسلح نظارت داشتھ باشد، و ماموران عالیرتبھ را برگزیند
لیره مواجب عقب افتاده اسكاتلندیھا و مخارج آنھا را  ٠٠٠,۴٠٠سپس پارلمنت حاضر شد . در نداد

پارلمنت . بپردازد، بھ شرط آنكھ آنان بھ اسكاتلند بازگردند و پادشاه را بھ ماموران پارلمنت تسلیم كنند
وان بھاي پادشاه، بلكھ بھ عنوان مخارجي واقعي كھ اسكاتلند با این شرط موافقت كرد و آن مبلغ را نھ بھ عن

آنگاه او . ولي چارلز احساس میكرد كھ او را با طال معاوضھ كردھاند. در جنگ متحمل شده بودند پذیرفت
  ). ١۶۴٧ژانویھ . (را بھ عنوان اسیر پارلمنت انگلستان بھ ھومبي ھاوس در نورثمتن شر فرستادند
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گام در سفرن والدن، در شصت و چھار كیلومتري لندن، اردو زده بود، قواي انگلستان، كھ در این ھن
مخارج نگاھداري این سي ھزار . پیروزیھاي خود را بھ نظر آورد و خواستار پاداشھاي متناسب با آنھا شد

و با وجود ; سرباز پارلمنت را بر آن داشتھ بود كھ مالیاتھا را بھ دو برابر مالیات دوره چارلز افزایش دھد
گذشتھ از این، پیرایشگران مستقل، كھ در پارلمنت . این، مواجب سربازان چھار تا ده ماه عقب افتاده بود

شكست خورده بودند، در ارتش قدرت را بھ دست میگرفتند، و كرامول، رھبر آنان، بھ داشتن مقاصد 
و اشخاصي یافت میشدند كھ بدتر آنكھ در ھنگ ا. جاھطلبانھاي متھم شد كھ با استقالل پارلمنت متناسب نبود

ھرگونھ عالمت تشخص كلیسایي و دولتي را رد میكردند، و خواھان انتخابات عمومي و آزادي مذھبي 
ویلیام والوین میگفت ھمھ چیز باید ; چند تن از آنان نیز از اشتراكیون ھرج و مرج طلب بودند. بودند

.)) زیرا دزد و جاني وجود نخواھد داشت احتیاجي بھ دولت نخواھد بود،((مشترك باشد، در آن صورت 
كرامول را نیز . بود)) محبوبترین مرد انگلیسي((جان لیلبرن، كھ پس از ھر توقیف و تنبیھي دلیرتر میشد، 

و او اگر چھ نسبت بھ آنھا ابراز ھمدلي میكرد، با عقایدشان مخالف ; جزو طرفداران مساوات میخواندند
  . اسي در آن عصر منجر بھ ھرج و مرج خواھد شدبود، و چنین میپنداشت كھ دموكر

اعضاي پارلمنت، كھ در این وقت از فرقھ پرسبیتري بودند، از خطر مجاورت چنان لشكر انبوه، مزاحم، و 
مستقلي بھ خشم آمدند و الیحھاي تصویب كردند كھ بھ موجب آن، نیمي از آن لشكر میبایستي مرخص شود 

از آنجا كھ سربازان مواجب عقب افتاده . یرلند بھ طور داوطلب اسم بنویسدو نیم دیگر بھ عنوان خدمت در ا
ولي سربازان . خود را میخواستند، پارلمنت حاضر شد كھ قسمتي از آن را نقدا و بقیھ را بعدا بپردازد

پارلمنت با پادشاه وارد مذاكره شد و . حاضر نشدند كھ پیش از دریافت مواجب كامل خود متفرق شوند
ا پذیرفت كھ وي را بھ تاج و تخت خود برساند، بھ شرط آنكھ تا سھ سال شكل پرسبیتري مذھب تقریب

  . پروتستان را قبول داشتھ باشد

گروھي سواره نظام، كھ از این موضوع آگاه شده بودند، بھ ھومبي ھاوس حملھ بردند، پادشاه را اسیر 
شوراي ((یوماركت شتافت و خود را در راس كرامول بھ ن. كردند، و او را بھ نیوماركت انتقال دادند

ژانویھ، لشكریان او با فراغت خیال بھ لندن رو نھادند و در راه اعالمیھاي را كھ  ١٠در . قرار داد)) ارتش
لشكریان در این اعالمیھ از استبداد . توسط آیرتن، داماد كرامول، تنظیم یافتھ بود بھ پارلمنت فرستادند

تبداد پادشاه نبود، شكایت كرده و اصرار ورزیده بودند كھ پارلمنت تازھاي با آراي پارلمنت، كھ كمتر از اس
پارلمنت نمیدانست چھ راھي در پیش گیرد، زیرا بازرگانان، صنعتگران، و عوام . بیشتري تشكیل شود

 ژوئیھ، ٢۶در . لندن از بیم اقدامات ارتش با ھر شرطي حاضر بھ بازگشت پادشاه بھ تخت سلطنت بودند
جمعي از عوام بھ پارلمنت حملھ بردند و پارلمنت را مجبور كردند كھ پادشاه را بھ لندن فرا خواند و قواي 

استقاللیان، كھ تعداد آنھا شصت و ھفت نفر بود، از . غیرنظامي را تحت فرمان سرداري پرسبیتري بگذارد
ندن شدند، پادشاه را با خود آوردند، و اوت لشگریان وارد ل ۶در . پارلمنت كناره گرفتند و بھ ارتش پیوستند

از آن تاریخ تا زماني كھ . شصت و ھفت تن استقاللیان مذكور را بھ جاي خود در پارلمنت بازگرداندند
سربازان آشوبطلب یا بیانضباط . كرامول قدرت مطلق را بھ دست گرفت، ارتش بر پارلمنت مسلط بود

  . د حفظ كردندنبودند و نظم را در داخل شھر و در صفوف خو

در جزوھاي تحت . تقاضاھاي ارتش اگر چھ در آن زمان امكانپذیر نبود، نسلھاي بعد از آنھا انتقاد نكردند
عنوان شرح واقعي قضیھ ارتش، از آزادي تجارت، الغاي انحصارات، و دادن اراضي خالصھ بھ بینوایان 

. ادگاه مجبور بھ اداي شھادت علیھ خود كردسخن بھ میان آمده و تصریح شده بود كھ ھیچ كس را نباید در د
ھر قدرتي اصال و اساسا در دست ((ارتش در جزوه دیگري تحت عنوان موافقت مردم اعالم داشت كھ 

تنھا حكومت عادالنھ بھ وسیلھ نمایندگاني خواھد بود كھ آزادانھ با آراي عمومي انتخاب ; ))مردم است
و ; كسي نباید از پرداخت مالیات معاف شود; تابع مجلس عوام باشند بنابراین، پادشاھان و اعیان باید; شوند

ھمھ متولدین انگلستان، حتي ((سرھنگ رینز بارو میگفت كھ . ھمگي باید از آزادي كامل بھرھمند باشند
، باید در انتخاب كساني كھ قوانین مملكت را میسازند و خود باید بر طبق آنھا ))فقیرترین فرد این كشور

  . كنند حقي داشتھ باشندزندگي 
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مدافعان مساوات او را بھ . كرامول این بحث را، با دعوت از طرفداران آن بھ دعا خواندن، آرام كرد
ریاكاري متھم میكردند، و اظھار میداشتند كھ وي نھاني جھت بازگشت پادشاه مذاكره میكند، و خود او 

بھ دموكراتھا میگفت كھ مقاومت در برابر كرامول . اعتراف میكرد كھ ھنوز بھ سلطنت اعتقاد دارد
و پس از مباحثات بسیار، رھبران آنھا را متقاعد ساخت . امكان ندارد)) نیروي بدني((پیشنھادھاي آنان با 

بعضي از سربازان حاضر بھ سازش نشدند و . كھ بھ جاي حق راي عمومي، بھ تعداد رایدھندگان بیفزایند
. ي خود گذاشتند و دستور كرامول را در مورد برداشتن آنھا نادیده گرفتندھا جزوه موافقت مردم را در كاله

ولي . ھاي آنھا را بازداشت، بھ وسیلھ دادگاه نظامي محاكمھ، و بھ اعدام محكوم كرد وي سھ تن از سردستھ
   .كسي كھ باخت اعدام شد، و انضباط برقرار گشت; بھ آنھا دستور داد براي نجات جان خود طاس بیندازند

در این ضمن پادشاه از دست نظامیان گریخت، بھ سوي ساحل جزیره وایت رفت، و بھ قلعھ كاریسبروك 
ھا و نیروي دریایي علیھ  در دھكده)) سلطنت طلبان((او از خبر شورشھاي ). ١۶۴٧نوامبر  ١۴(پناه برد 

د لشكري براي بر تخت ماموران اسكاتلندي در لندن پنھاني پیشنھاد كردند كھ حاضرن. پارلمنت دلگرم شد
چارلز . نشاندن مجدد او تشكیل دھند، بھ شرط آنكھ فرقھ پرسبیتري را برقرار و سایر مذاھب را منسوخ كند

ماموران اسكاتلندي بھ منظور تھیھ قوا از لندن . را پذیرفت، ولي آن را بھ سھ سال محدود كرد)) تعھد((این 
  . بیرون آمدند

) ١۶۴٨مھ (را در مورد حملھ بھ انگلستان تصویب كرد و اعالمیھاي انتشار داد پارلمنت اسكاتلند نقشھ آنھا 
كھ ضمن آن ھمھ انگلیسیھا را بھ پیروي از آیین پرسبیتري خواند، و بھ آنھا توصیھ كرد كھ مذھبي جز آن 

ھادھا، پارلمنت انگلستان دریافت كھ در صورت اجراي این پیشن. نپذیرند و لشكر استقاللیان را متفرق كنند
این بود كھ بشتاب با كرامول صلح كرد و او را بر آن . مقامش متزلزل و انگلستان تابع اسكاتلند خواھد شد
اعضاي پارلمنت بدون تردید خوشحال بودند كھ او را . داشت كھ رھبري ارتش را علیھ اسكاتلندیھا بپذیرد

ھ روز خواھش از لشكریان، سرانجام كرامول، پس از س. از خود دور كنند و جانش را بھ خطر بیندازند
سربازان بھ اكراه پذیرفتند، ولي بعضي از آنھا سوگند . آنھا را متقاعد ساخت كھ بھ دنبال او بھ جنگ بروند

چارلز، آن مرد خونآشام ((خوردند كھ اگر دوباره انگلستان را نجات دھند، وظیفھ آنھا چنین خواھد بود كھ 
  . ست، محاكمھ كنندبھ جرم خوني كھ ریختھ ا)) را،

XI - ١۶۴٩-١۶۴٨: پایان   

در ایامي كھ فرفكس سرگرم فرو نشاندن . كوششھاي كرامول باعث كوتاھي جنگ داخلي دوم شد
)) سلطنتطلبان((ھاي  در كنت بود، كرامول بھ سوي غرب رفت و یكي از قلعھ)) سلطنتطلبان((شورشھاي 

وئیھ از رودخانھ توید گذشتند و با سرعت وحشتآوري ژ ٨اسكاتلندیھا در . را در ویلز بھ تصرف در آورد
، نھ ھزار سرباز كرامول با اسكاتلندیھا )لنكشر(در پرستن . تا شصت و چھار كیلومتري لیورپول پیش آمدند

 ١٧(، كھ از حیث عده دو برابر آنھا بودند، مقابل شدند و آنھا را شكست دادند )طرفداران پادشاه(و كولیر 
در زماني كھ توسط كرامول و لشكریان او نجات مییافت، براي حمایت خود باب مذاكره پارلمنت، ). اوت

. ولي چارلز نپذیرفت. را براي بازگرداندن پادشاه گشود، و اصرار داشت كھ قبال تعھدنامھ را امضا كند
. شود لشكر در بازگشت حاضر شد كھ او را بھ سلطنت بازگرداند، بھ شرط آن كھ امتیازات سلطنتي محدود

پارلمنت از این عمل انتقاد كرد و . وي را دوباره اسیر، و در قلعھ ھرست مقابل جزیره وایت زنداني كرد
حاضر شد كھ آخرین شرطھاي پادشاه را بھ عنوان اساس آشتي بپذیرد رھبران ارتش كھ میدانستند در 

رد وارد پارلمنت شود، صورت برقراري مجدد چارلز اعدام خواھند شد، اعالم داشتند كھ كسي حق ندا
دسامبر سرھنگ تامس پراید با گروھي  ۶در . مگر آن كھ خدمات خود را بھ نفع عموم ادامھ داده باشد

و پرسبیتري را از مجلس بیرون راند، و چھل )) سلطنتطلب((عضو  ١۴٠سرباز پارلمنت را احاطھ كرد و 
این عمل را تصویب كرد و بھ كساني پیوست  كرامول. تن از آنان را كھ مقاومت میكردند بھ زندان فرستاد

  . كھ خواھان محاكمھ و اعدام فوري پادشاه بودند
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در مجلس عوام عضویت داشتند در این وقت فقط پنجاه و شش نفر باقي  ١۶۴٠از پانصد نفري كھ در سال 
ي را علیھ با اكثریت شش راي حكمي صادر كرد و جنگ ھر پادشاھ)) پارلمنت دنبالھ((این . مانده بودند

. مجلس اعیان این حكم را خارج از اختیارات مجلس عوام دانست و آن را رد كرد. پارلمنت خیانتآمیز نامید
بنابراین، مجلس عوام اعالم داشت كھ پس از خداوند، مردم واضع قوانین عادالنھاند، و مجلس عوام، بھ 

موافقت مجلس اعیان یا پادشاه داراي عنوان نماینده مردم، داراي قدرت عالي است و مصوبات آن بدون 
  . ارزش قانوني است

یكي از آنھا بھ نام سیدني بھ كرامول . نفر را مامور محاكمھ پادشاه كرد ١٣۵ژانویھ، مجلس عوام  ۶در 
: كرامول خشمگین شد و فریادزنان گفت. گفت كھ آنان براي محاكمھ پادشاه داراي اختیار قانوني نیستند

رھبران ارتش براي آخرین بار كوشیدند كھ از كشتھ شدن .)) تاجش قطع خواھیم كردما سر او را با ((
پادشاه جلوگیري كنند، حتي حاضر شدند كھ اگر چارلز با فروش اراضي اسقفھا موافقت كند و از حق 

ن چارلز در جواب گفت كھ نمیتواند ای. خود در مورد احكام پارلمنت چشم بپوشد، وي را تبرئھ كنند)) وتو((
در مورد شجاعت . پیشنھاد را بپذیرد، زیرا سوگند خورده است كھ نسبت بھ كلیساي انگلستان وفادار بماند

  . او تردیدي نبود

شصت یا ھفتاد نفر قاضي، كھ فیالمجلس منصوب شده بودند، در . آغاز شد ١۶۴٩ژانویھ  ١٩محاكمھ در 
سرباز در گوشھ دیگر ایستاده بودند، و شاھنشین بلندي در یك گوشھ تاالر وستمینستر نشستھ، جمعي 

رئیس، بھ نام جان برادشا، . چارلز تنھا در وسط نشستھ بود. جمعیت در سرتاسر راھروھا موج میزد
چارلز اظھار داشت كھ دادگاه نمیتواند او را محاكمھ . ادعانامھ را خواند و از پادشاه خواست كھ پاسخ بدھد

تحت اطاعت ارتش )) پارلمنت دنبالھ((ھمچنین گفت كھ . نگلستان نیستكند، و این پارلمنت نماینده مردم ا
خداوند : ((مردم از راھروھا فریاد زدند. است و این حكومت بیش از دوران او ظلم و ستم كرده است

. ھا بر جان خود ایمن نبود برادشا در كوچھ; كشیشان از این محاكمھ انتقاد كردند!)) پادشاه را حفظ كند
ارلز ورقھاي از ھوالند فرستاد كھ فقط امضاي او را در برداشت، و بھ قضات قول میداد كھ اگر شاھزاده چ

چھار . جان پدرش را نجات دھند، میتوانند ھر شرطي را كھ بخواھند در آن ورقھ روي امضاي او بنویسند
پنجاه و نھ تن از  .تن از اعیان حاضر شدند كھ بھ جاي چارلز كشتھ شوند، ولي پیشنھاد آنھا پذیرفتھ نشد

ژانویھ، سر پادشاه در برابر جمعیتي عظیم و  ٣٠در . قضات بھ انضمام كرامول حكم اعدام را امضا كردند
از ھزاران نفري كھ : ((یكي از ناظران این واقعھ میگوید. وحشتزده با یك ضربھ تیر جالد بر زمین افتاد

آیا این .)) نشنیده بودم و امیدوارم ھرگز نشنوم حضور داشتند چنان نالھاي برخاست كھ ھرگز نظیر آن را
براساس قانون موجود پارلمنت بھ تدریج و گستاخانھ حقوق پادشاه را، كھ در . اعدام قانوني بود مسلما نھ

از لحاظ تعریف، انقالب غیرقانوني . نتیجھ سوابق صدسالھ مورد قبول واقع شده بود، بھ خود اختصاص داد
چارلز در دفاع از اختیاراتي كھ از الیزابت و جیمز . انین گذشتھ میتواند بھ ثمر برسداست و تنھا با نقض قو

اشتباه مھلك او در . ھم او گناه كرد، و ھم درباره او مرتكب گناه شدند. بھ وي رسیده بود حسن نیت داشت
دید قدرت عدم توجھ بھ این نكتھ بود كھ توزیع جدید ثروت بھ منظور ثبات اجتماعي مستلزم توزیع ج

ھنگامي كھ قوانین را در نتیجھ . آیا این اعدام عادالنھ بود آري، تا جایي كھ جنگ عادالنھ است. سیاسي بود
جنگ كنار میگذارند، دشمن مغلوب میتواند تقاضاي ترحم كند، ولي دشمن غالب، در صورت لزوم، 

ي حفاظت جان خود و اطرافیانش، میتواند براي جلوگیري از مقاومت جدید، یا براي ارعاب دیگران یا برا
شاید اگر چارلز بر دشمنان غلبھ كرده بود، كرامول، آیرتن، فرفكس، . شدیدترین مجازات را مجري بدارد

  . و جمعي دیگر را، بھ احتمال قوي، با شكنجھ ھایي كھ در مورد خیانتكاران معمول بود، بھ دار میآویخت

كرامول ظاھرا چنین میپنداشت كھ پادشاه اگر زنده بماند، ولو آنكھ در . آیا این اعدام عاقالنھ بود محتمال نھ
خواھد شد، ولي پسر پادشاه نیز )) سلطنتطلبان((جاي بسیار امني محبوس باشد، باعث شورش مكرر 

و ھنوز مرتكب اشتباھات  وي در فرانسھ یا ھوالند اقامت داشت،. میتوانست باعث چنین شورشھایي بشود
اعدام چارلز اول منجر بھ . پدر نشده بود، و پس از چندي سرگذشتھاي شگفتانگیزي درباره او شایع شد

ھنگامي كھ جیمز . تغییر احساسات ملي شد و ظرف یازده سال سلسلھ استوارت را دوباره بر سر كار آورد
شركت داشتند و  ١۶٨٨ھ در انقالب با شكوه سال دوم، فرزند چارلز، نیز باعث نارضاییھایي شد، كساني ك
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آن را با ظرافتي اشرافي رھبري میكردند عمدا بھ جیمز دوم اجازه دادند كھ بھ فرانسھ بگریزد، و نتایج آن 
  . عمل، ھمیشگي بود

  . ولي باید گفت كھ شورش قبلي بود كھ باعث تسھیل و تسریع انقالب بعدي شد

تستانھا در قرن شانزدھم در فرانسھ شباھت داشت و ھم، با وجود شورش بزرگ ھم بھ طغیانھاي پرو
در مورد اول، پیروان كالون، كھ مردمي ساده و . ١٧٨٩اختالفات بسیار، بھ انقالب كبیر فرانسھ در 

سختگیر بودند و از طرف بازرگانان حمایت میشدند، علیھ مراسم كلیسا و استبداد حكومت سر بھ شورش 
دوم، مجلس ملي، كھ نماینده پول و طبقھ متوسط بود، علیھ اشراف زمیندار، كھ تحت در مورد ; برداشتند

، انگلیسیھا دو شورش قبلي ١٧٨٩تا سال . رھبري پادشاھي خوشنیت ولي اشتباھكار بودند، طغیان كردند
و  را از یاد برده بودند و با وحشت بھ انقالبي مینگریستند كھ نظیر انقالب خودشان كشوري را بھ خاك

  . خون كشید و باعث اعدام پادشاھي شد، زیرا گذشتھ سعي كرده بود كھ متوقف بماند

  فصل نھم ١۵۵۶١۶۴٨كتاب دوم ایتالیا در مبارزه بر سر قدرت 

  

  رضاعي ایتالیا مادر 

١۵۵٨١۶۴٩  

I -  سحرانگیزچكمھ  

پس از نھضت دوگانھ رنسانس و اصالح دیني، ایتالیا تحت تسلط اسپانیا در آمد و گرفتار فقر و فاقھ شد، با 
، ایالت ساووا )١۵۵٩(طبق پیمان كاتوكامبرھزي . توسل بھ مذھب آرام گرفت، و از صلح برخوردار شد

. ھوریھاي مستقل باقي ماندندجنووا، لوكا، ونیز، وسان مارینو بھ عنوان جم. بھ امانوئل فیلیبر داده شد
. مانتوا ھمچنان تابع دوكھاي گونتساگا، و فرارا مطیع خانواده استھ، و پارما فرمانبردار خانواده فارنزه بود

اسپانیا، بھ وسیلھ . خانواده مدیچي بر توسكان تسلط داشت، ولي بنا در آن تحت نفوذ اسپانیاییھا بود
ن ناپل را، كھ شامل سیسیل و سراسر ایتالیاي جنوب ایاالت پاپي بود، ھاي خود، میالن و ھمچنی نایبالسلطنھ

ایاالت مذكور، كھ در عرض شبھ جزیره ایتالیا از مدیترانھ تا آدریاتیك ادامھ داشتند، زیر نظر . اداره میكرد
  . پاپھا، كھ اطراف قلمرو آنھا را اسپانیا بھ تصرف در آورده بود، اداره میشدند

نظامي متجاوز نبود و در امور داخلي ایالتھا، بھ جز ناپل و میالن، دخالت نمیكرد، ولي اسپانیا از لحاظ 
. تنفر آن دولت از تجارت و بیم آن از فرھنگ آزاد زندگي در ایتالیا را بھ صورتي غمانگیز در آورده بود

در خدمت افتادن تجارت مشرق و آمریكا بھ دست كشورھاي مجاور اقیانوس اطلس، ثروتي را كھ مدتي 
گذشتھ . رنسانس بود بھ آنھا انتقال داد و در این ھنگام باعث شكفتگي فرھنگ اسپانیا، انگلستان، و ھلند شد

كشاورزان صبور آن زحمت . از این، ایتالیا از تقلیل عایدات پاپ در نتیجھ اصالح دیني صدمھ دید
  . میكشیدند و دعا میخواندند

، بازرگانان امتیازات صنفي و ثروت خود را از دست میدادند، اشراف راھبان بیشمار آن نیز دعا میخواندند
  . دارایي خود را براي بھ دست آوردن عنوان و جلوه فروشیھاي افراطي تلف میكردند
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با وجود این، ایتالیا در میان ھرج و مرج سیاسي بزرگترین دانشمند عصر گالیلھ، فلسفھ ماجراجویانھ و 
ین مجسمھساز یعني برنینیي، مھمترین آھنگسازان یعني مونتوردي، و دوراندیشانھ برونو، بزرگتر

در بولوني، ناپل، و رم، . دلیرترین مبلغان مذھبي و یكي از بزرگترین شاعران یعني تاسو را بھ وجود آورد
از لحاظ فرھنگي، ایتالیا ھنوز در . مدارس نقاشي با مدارس ھلند، كھ كشوري ثروتمند بود، رقابت میكردند

  . جات عالي قرار داشتدر

  ھاي آلپ در دامنھ-١

اگر بار دیگر بتوانیم با خیال و قلم از باغ و تاالري كھ ایتالیا نام دارد بھ سرعت بگذریم، باز مطبوع خواھد 
  . بود

تورن در زمان حكومت پرقدرت امانوئل فیلیبر، و در نتیجھ تشویقي كھ مارگریت دو فرانس و ساووا از 
; میالن با آنكھ تابع بود، ولي ھنوز عالي بود. ردند، بھ صورت پایتخت معتبري در آمدادبیات و ھنر میك

آن را از زیباترین شھرھاي اروپا شمرد و آن را داراي صد كلیسا، ھفتاد و یك  ١۶۴٣اولین در سال 
پس از آنكھ كلیساي سان .... صومعھ، چھل ھزار سكنھ، قصرھاي عالي، و ھنرمندان كمنظیر دانست

نتسو مادجوره دچار آتشسوزي شد، كارلو بورومئو، اسقف اعظم متدین میالن، مارتینو باسي را مامور لور
برادرزاده كارلو . كرد كھ داخل آن را بھ سبك مجلل روم شرقي و نظیر كلیساي سن ویتالھ در راونا بسازد

معتبري در آن احداث و كتابخانھ ) ١۶٠٩(بھ نام كاردینال فدریگو بورومئو قصر آمبروزیان را ساخت 
بھ بعد  ١٧٧۶جھت مدرسھ یسوعیھا اختصاص یافتھ بود، از سال  ١۶١۵قصر بررا، كھ در سال . كرد

مركز گالري معروف بررا بود، و اگر چھ در جنگ جھاني دوم  ١٨٠٩مركز آكادمي ھنرھاي زیبا، و از 
رسپي، دو خانوادھاي كھ در نقاشي در آنجا آثار پروكاتچیني و ك. آسیب دید، اكنون كامال تعمیر شده است

  . میالني تسلط داشتند، دیده میشود

ھایي كھ با قصرھا آراستھ شده بودند، ھنوز در كمال غرور بھ كشتیھایي كھ  شھر آرام جنووا، از فراز تپھ
این جمھوري تجارت پیشھ متصرفات شرقي خود را در برابر . در مدیترانھ رفت و آمد میكردند مینگریست

عثماني از دست داده، و قسمتي از تجارت آن با شرق بھ كشورھاي مجاور اقیانوس اطلس انتقال  تركان
و ھنوز ھم بندر عمده (ولي لنگرگاه بزرگ آن شھر را بھ صورت بندر مناسبي در آورده بود ; یافتھ بود

را در ایتالیا  در اینجا بود كھ ثروتمندان و بازرگانان بزرگ زیباترین منازل). ایتالیا محسوب میشود
، كھ نقشھ آن را روبنس كشیده بود و مقابل قصرھاي ))كوچھ جدید((اولین عقیده داشت كھ . ساختند

گالئاتتسو آلسي و شاگردانش . ھاي اروپایي بھتر است مرمرین قرار داشت، بمراتب از سایر كوچھ
ھاي باشكوه،  ي ھنري، پلھھاي اشرافي كشیدند كھ بھ سبب تاالرھاي اشیا طرحھاي بسیاري از این خانھ

بسیاري از میزھا و . دیوارھاي چوبكاري شده یا دیوارھایي با نقوش فرسكو، و اثاث مجلل شھرت داشتند
اشراف جنووا در تبدیل عرق جبین بھ طال ; تختخوابھاي این منازل از نقره برجستھ ساختھ شده بودند

  . مھارت داشتند

ي سانتیسیما آنونتسیاتا را بر پا كرد كھ ستونھا كنگرھدار، سكوي ، جاكومو دال پورتا كلیسا١۵٨٧در سال 
این كلیسا و سایر كلیساھاي جنووا در جنگ جھاني دوم . وعظ زیبا، و طاق مزین آن مایھ افتخار جنووا شد

  . آسیب بسیار دیدند

یات و علوم و حتي در زمان وازاري، فلورانس بھ نام آتن ایتالیا معروف شده بود، زیرا این شھر در ادب
در آنجا ھمھ چیز جز عفاف . ھنرھاي مختلف شھرت داشت، و دانشجویان از ھر سو بدانجا روي میآوردند

در زمان دوك بزرگ فرانچسكو اول،، خانواده معروف مدیچي در فسق و فجور . و پاكدامني رونق داشت
ایي چشم پوشید تا لقب مھیندوك كاردینال فردیناند دو مدیچي از مناصب كلیس. و زناكاري افراط میكردند

بھ عدالت در توسكان حكومت ) ١۶٠٩-١۵٨٧(وي مدت بیست و دو سال . فردیناند اول را بھ دست آورد
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ھاي مذھبي  با گشودن بندر لیوورنو بر روي ھمھ بازرگانان و فرقھ; در ترویج علم و ادب كوشید; كرد
، در نتیجھ سرمشقي كھ از زندگي خود بھ آنھا و روحیھ مردم را; مختلف، تجارت توسكان را توسعھ داد

كوزیمو دوم و فردیناند دوم، كھ جانشینان او بودند، نام خود را با كمك كردن بھ گالیلھ بلند . داد، باال برد
. بارتولومئو آماناتي آبنماي نپتون را در فلورانس از سنگ تراشید، و قصري در لوكا ساخت. آوازه ساختند

را ساخت كھ در لودجا دي النتسي قرار دارد، و )) غارت سابینھا((تابلو  ١۵٨٣ا در جوواني دا بولونی
تقدیم كرد و اوپون ) مدیسي(كوزیمو دوم این مجسمھ را بھ ماریا دمدیچي ; مجسمھ ھانري چھارم را ساخت

 آلساندرو آلوري و فرزندش كریستوفانو در تابلوھایي كھ در. نوف را در پاریس با آن زینت بخشید
فلورانس میكشیدند رنگھاي بدیع بھ كار میبردند، و پیترو دا كورتونا در نقاشي روي گچ در سقفھاي قصر 

  . پیتي مناظري در تمجید از دوك كوزیمو اول كشید و استادي خود را نشان داد

ایي پارما در این دوره دوك مشھوري بھ نام آلساندرو فارنزه داشت كھ، در نتیجھ رھبري لشكریان اسپانی
در عھد فرزندش را نوتچو، دانشگاه پارما در اروپا . علیھ ھلندیھا، ھرگز فرصت نیافت بر تخت بنشیند

تماشاخانھ فارنزه را ساخت كھ در آمفیتئاتر نیمدایرھاي آن ھزاران  ١۶١٨شھرت بسیار یافت، و آلئوتي در 
كھ بھ دست استادش پاالدیو ساختھ شده در تاریخ جدید ایتالیا فقط تماشاخانھ اولیمپیكو، ; نفر جا میگرفتند

  . است، با آن برابري میكند

صنعت . استھ را بھ خاطر میآورد/مانتوا در این ھنگام بھ پیشرفتي نایل آمد كھ روزھاي بزرگ ایزابال د
ھاي آن حتي در انگلستان و فرانسھ، كھ رقیبان مانتوا  پارچھ بافي در این شھر بسیار ترقي كرد و پارچھ

بھ بعد فرمانروایي كرده  ١٣٢٨خانواده گونتساگا، كھ درا ین شھر از سال . خریدار بسیار داشت بودند،
دوك وینچنتسو اول بھ صورت یكي از شاھزادگان دوره . بودند، ھنوز مردان با كفایتي بھ بار میآوردند

آثار ; ه بودوي مردي خوشاندام و خوشسیما، طرفدار روبنس سعادتمند و تاسو بیچار. رنسانس در آمد
. ھاي ھلندي، و زنان زیبا گردآوري میكرد ھاي فالندري، اللھ ھنري قدیمي چیني، آالت موسیقي، فرشینھ

ھمچنین عاشق شعر و قمار، دلیر، و در سیاست جسور بود، ولي خود را با جنگ و زناكاري میفرسود، و 
آخرین آنھا بھ نام . روایي كردندسھ فرزند او بنوبت فرمان. در گذشت ١۶١٢آخر ھم در پنجاھسالگي در 

وینچنتسو دوم خلفي نداشت، و رقابت فرانسھ و اتریش و اسپانیا بر سر تعیین جانشین او آن ایالت را بھ 
  . كھ تقریبا مانتوا را از صحنھ تاریخ محو كرد) ١۶٣١-١۶٢٨(صورت صحنھ نبرد مخربي در آورد 

در ویچنتسا، نماھاي كالسیك اثر پاالدیو . نس اكتفا كردورونا در این دوره فرھنگي نداشت و بھ ھمان رنسا
سكاموتتسي تماشاخانھ اولیمپیكو، اثر پاالدیو، را تكمیل كرد و طرح . نمونھاي بدست كریستوفر رن دادند

سكاموتتسي قوه تشخیص و فراست خاصي براي پیرایھ و تزیین داشت، و . قصر تریسینو بارتون را كشید
از این رو وي را میتوان پل زندھاي میان آثار كالسیك و باروك . یو استفاده كرداز آن در تزیین پاالد

  . دانست

  ونیز - ٢

ونیز تجارت خود را با ھند بھ نفع پرتغال . ملكھ آدریاتیك، مانند رم باستان، انحطاط طوالني و مجللي داشت
ركیھ عثماني از طریق دریا ھمچنین از توسعھ ت. از دست داد و پس از چندي گرفتار رقابت ھلندیھا شد

) ١۵٧١(نیروي دریایي و دریاساالران آن عوامل مھمي در پیروزي بر تركان در جنگ لپانتو ; آسیب دید
بودند، ولي قبرس را چند ماه بھ آنھا تسلیم كرد، و از آن بھ بعد تجارت و نیز با مشرق مدیترانھ بستھ بھ 

وضع دلیرانھ مبارزه كرد و، بر اثر برقراري رابطھ در  ونیز براي تغییر آن. اجازه و شروط تركان بود
حلب با كاروانھایي كھ از آسیاي مركزي میآمدند، تا اندازھاي خسارت تجارت خود را با شرق، كھ از 

كشتیھاي آن شھر ھنوز بر آدریاتیك تسلط داشتند و در منافع . طریق دریا انجام میگرفت، جبران كرد
سرزمینھاي . ام باعث شرمساري پرتغال و اسپانیا و انگلستان بود، شریك شدندتجارت برده، كھ در این ھنگ

ویچنتسا، ورونا، تریست، ترانت، آكویلیا، و پادوا، كھ وابستھ بھ ونیز بودند، از حیث اقتصادي پیشرفت 
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ھاي ونیز در ساختن شیشھ، ابریشم، تور، و اشیاي ھنري  كارخانھ. كردند، ولي جمعیت آنھا كاھش یافت
پس از انحالل بانكھاي متعدد خصوصي تشكیل  ١۵٨٧بانك ریالتو، كھ در سال . تجملي مھارت داشتند

یافت، قدرت دولت را در خدمت امور مالي بھ كار برد و باعث تشكیل موسسات مشابھ در نورنبرگ، 
بات دایم ھا، و ث مسافران از مشاھده زیبایي عمارات، زنان، پاكیزگي كوچھ. ھامبورگ، و آمستردام شد

  . حكومت ونیز در شگفت میافتادند

سیاست خارجي آن متكي بر حفظ تعادل قدرت میان فرانسھ و اسپانیا بود، تا اگر ضعفي بدان عارض شود، 
از اینجا بود كھ ونیز براي تقویت فرانسھ، كھ دچار جنگھاي . یكي از آن دو این جمھوري را از بین نبرد

، نایبالسلطنھ اسپانیا در ناپل، ١۶١۶در سال . ارم را بھ رسمیت شناختداخلي شده بود، سلطنت ھانري چھ
بھ نام دوك اوسونا، براي برانداختن سناي ونیز و الحاق آن جمھوري بھ اسپانیا، با سفیر این كشور در ونیز 

مشغول فیلیپ سوم، طبق رسم دولتھاي آن زمان، با این كار موافقت كرد، ولي بھ اوسونا دستور داد كھ 
طوري آن را انجام دھد تا كسي نداند كھ این عمل با اطالع او صورت میگیرد، و باید چنین وانمود كند كھ 

ونیز، كھ بھترین جاسوسان اروپا را در خدمت داشت، . بدون دستور دولت متبوع خود آن را انجام میدھد
م اجساد آنھا را بر سر آن توطئھ را كشف و توطئھ كنندگان محلي را دستگیر كرد، و یك روز صبح مرد

از این رو مردم از ; دار در میدان سان ماركو دیدند كھ با چشمان بیروح بھ كبوتران خوشحال مینگریستند
  . مشاھده آنھا درست عبرت گرفتند

این حكومت آرام و موقر متنفذان، كھ بھ ھر فرقھاي آزادي مذھبي عطا میكرد و با آنھا روابط تجاري 
برابر دستگاه پاپ وضع فوقالعاده مستقلي اتخاذ كرد، بدین معني كھ بر روحانیان  برقرار میساخت، در

مالیات بست، آنھا را تابع قانون مدني ساخت، و دستور داد كھ بدون موافقتش زیارتگاه تازه یا صومعھاي 
و و نیكولو گروھي از سیاستمداران، بھ رھبري لئوناردو دونات. نسازند و ھیچ قطعھ زمیني وقف كلیسا نكنند

، كامیلو ١۶٠۵در سال . كونتاریني، مخصوصا با ادعاھاي پاپ در مورد امور دنیوي مخالفت میورزیدند
این دو . سال بعد دوناتو بھ عنوان دوج ونیز برگزیده شد. بورگزه با لقب پاولوس ھفتم بھ مقام پاپي رسید

بط دوستانھ داشتند، در این ھنگام در نفر، ضمن آنكھ دوناتو فرستاده ونیز در رم بود، با یكدیگر روا
مبارزھاي میان كلیسا و دولت با یكدیگر بھ دشمني برخاستند و، بدین ترتیب، بعد از پنج قرن خاطره 

پاپ پاولوس ھنگامي كھ دریافت ; مبارزه میان گرگوریوس ھفتم و امپراطور ھانري چھارم را زنده كردند
راھبي بھ نام پائولو سارپي از فرقھ سرویت است، دچار رھبر عقالني حزب مخالفان كلیسا در ونیز 

  . وحشتي عظیم شد

وي، كھ فرزند .)) از بزرگترین عقالیي بود كھ ونیز در دامن خود پرورده بود((بھ قول مولمنتي، سارپي 
بازرگاني بود، در سیزدھسالگي وارد فرقھ سرویت شد، و با شوق و ذوق بھ فرا گرفتن علم پرداخت، و در 

دوك آن ایالت وي را  موضوع چنان بخوبي دفاع كرد كھ ٣١٨ھجدھسالگي در بحثي عمومي در مانتوا از 
در بیست و دو سالگي بھ جامھ كشیشان در آمد و . بھ عنوان حكیم االھي در دربار خود بھ كار گماشت

. استاد فلسفھ شد، و در بیست و ھفت سالگي بھ عنوان نماینده فرقھ خویش در جمھوري ونیز انتخاب گشت
در تحقیقات و آزمایشھاي فابریتسیو دي  وي رساالتي علمي نیز نگاشت كھ ھم اكنون در دست نیستند، و

شخص اخیر گفتھ است كھ بزرگتر یا ھوشیارتر از او در زمینھ . آكوا پندنتھ و جامباتیستا پورتا شركت كرد
وي چند تن از . شاید این مطالعات غیرمذھبي بود كھ ایمان سارپي را متزلزل كرد. دانش ندیده است

; برابر، اعضاي دستگاه تفتیش افكار در ونیز تھمتھایي نیز بھ او زدنددر . پروتستانھا را بھ دوستي برگزید
سنا سھ بار سار پي را بھ مقام اسقفي . و این دستگاھي بود كھ پس از چندي جوردانو برونو را دستگیر كرد

و خاطره این توھینھا خصومت او را نسبت بھ رم ; منصوب نمود، ولي واتیكان ھر سھ بار او را نپذیرفت
  . ید كردتشد

پاپ پاولوس پنجم دستور . ، سنا دو كشیش را دستگیر و بھ جرم جنایات عظیم محكوم كرد١۶٠۵در سال 
داد كھ آن دو نفر را بھ مقامات كلیسایي بسپارد، و ھمچنین لغو قوانین تازھاي را كھ علیھ كلیساھا و 

ز در كمال ادب این تقاضا را ھاي مذھبي وضع شده بود خواستار شد، ولي اشراف و نی ھا و فرقھ صومعھ
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پاپ بھ دوج ونیز و اشراف و سناي آن شھر دستور داد كھ ظرف بیست و ھفت روز موافقت . نپذیرفتند
  . خود را با خواستھاي او اعالم دارند

سارپي، با توسل بدین دلیل كھ قدرت پاپ فقط شامل امور . آنان نیز سارپي را بھ عنوان مشاور برگزیدند
پاپ  ١۶٠۶در ماه مھ . بھ آنان توصیھ كرد كھ مقاومت كنند، و سنا عقیده او را قبول كرد روحاني است،

دوج ونیز بھ . دوناتو و اشراف ونیز را تكفیر نمود و ھمھ خدمات مذھبي را در این سرزمین نھي كرد
بھ استثناي آنان نیز، . كشیشان دستور داد كھ فرمان پاپ را نادیده بگیرند و بھ وظایف خود ادامھ دھند

یسوعیھا، كھ طبق قوانین خود متعھد . یسوعیھا و تئاتینھا و كاپوسنھا، ھمگي از این دستور اطاعت كردند
حال آنكھ اشراف بھ آنھا گفتھ بودند كھ در ; شده بودند از پاپھا اطاعت كنند، متفقا ونیز را ترك گفتند

در این ضمن سارپي در پاسخ كاردینال . تصورت انجام دادن این كار، دیگر اجازه بازگشت نخواھند یاف
بالرمینو رساالتي منتشر ساخت، اقتدارات پاپ را تقلیل داد، و تفوق شوراھاي عمومي را بر پاپھا ثابت 

  . كرد

ولي اسپانیا غالبا فرمانھاي پاپ را نپذیرفتھ بود، و ھانري . پاولوس پنجم از اسپانیا و فرانسھ استمداد كرد
با این وصف، ھانري كاردینال خردمندي بھ نام دو . ھ نسبت بھ ونیز سپاسگزار بودچھارم پادشاه فرانس

كشیشان را بھ سفیر . ھایي یافت ژوایوز را بھ ونیز فرستاد، و این شخص، براي حفظ صورت ظاھر، راه
بھ  سنا از لغو قوانین مورد اعتراض سر باز زد، ولي،; كبیر فرانسھ سپردند، و او آنھا را بھ رم فرستاد

آن جمھوري طبق دینداري معھود خویش ((امید دریافت كمك از پاپ علیھ تركان عثماني، وعده داد كھ 
پاپ از انتقاد و ایرادگیري دست برداشت، و دو ژوایوز براي كساني كھ تكفیر شده بودند .)) زندگي كند

پنجم خیلي قرون  یكي از تاریخنویسان كاتولیك میگوید كھ چون ادعاھاي پاولوس. طلب آمرزش كرد
این آخرین بار بود كھ ھمھ مردم یك سرزمین مورد تكفیر قرار . وسطایي بودند، مورد قبول واقع نشدند

  . گرفتند

چند آدمكش بھ سارپي حملھ كردند و او را زخم زدند، و تصور كردند كھ وي را بھ قتل  ١۶٠٧اكتبر  ۵در 
من سبك نیشدار دربار : ((اي نغز بدین مضمون گفتھ استمیگویند كھ لطیفھ. رساندھاند، ولي او بھبود یافت

از این تاریخ بھ بعد، . ضاربان او بھ ایاالت پاپ پناه بردند و مورد تحسین قرار گرفتند.)) رم را میشناسم
سارپي در صومعھاي زندگي آرامي را شروع كرد و ھر روز مراسم قداس را بھ جاي میآورد، ولي قلم او 

، با نام مستعار، و بھ وسیلھ شركتي لندني، كتابي تحت عنوان تاریخ شوراي ١۶١٩ در سال. عاطل نبود
وي در این كتاب اصالح دین را . بھ رشتھ تحریر در آورد كھ ادعانامھ حجیمي علیھ آن شورا بود ترانت

پروتستانھا شرح داد و از شورا، بھ مناسبت تسلیم شدن بھ اوامر پاپھا و جلوگیري از آشتي طبق نظریھ 
پروتستانھا از این كتاب با شوق و ذوق فراوان سخن گفتند، و میلتن او . كاتولیكھا و پروتستانھا، انتقاد كرد

دانشمندي از فرقھ یسوعیھا مرد . ھا برگرفتھ است را نویسنده بزرگي دانست كھ نقاب از بعضي چھره
وي در ). ١۶۶۴-١۶۵۶(خویش بھ نام سفورتسا پاال ویچینو را مامور كردند كھ تاریخي بر ضد آن بنویسد 

این . این كتاب تعصبات و اشتباھات سارپي را گوشزد كرد، و حال آنكھ خود او دست كمي از وي نداشت
وري و استفاده از منابع اصلي بھ شمار ، قدرتي در راه گردآ))خالي نبودن از غرض((دو كتاب، با وجود 

شرح مفصل سارپي داراي لطف خطرناكي است، زیرا مطالب آن با فصاحتي آتشین بیان شده . میروند
وي، ضمن آنكھ خواستار جدایي كامل دولت و كلیسا بود، نشان داد كھ بمراتب از معاصران خویش . است

  . جلوتر است

ھاي آرام و معطر ھمچنان در تعقیب پول و  ر و در میان آن ترعھونیز تحت فرمانروایي آن حكومت مغرو
ھر ھفتھ جشني بھ . زیبایي بود، و مسیح را با ساختن عمارات و مریم را با دعا و مناجات خشنود میكرد

ھاي او  و در تك چھره; این تفریحات دستھجمعي را در تابلوھاي گواردي میبینیم. خاطر قدیسي بر پا میشد
تقریبا ھر شامگاه آھنگھایي از . و جواھرات فراوان و ھوسانگیزي بھ سبك شرقیھا برمي خوریمبھ لباسھا 

اگر قدم بھ درون یكي از این قایقھاي سحرانگیز میگذاشتید و سخني بر زبان نمیآورید، . قایقھا برمیخاست
نبود، از مشاھده وفور  مونتني، كھ داراي تعصباتي. ھا میبرد قایقران بیدرنگ شما را بھ یكي از روسپیخانھ
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این گونھ زنان مالیاتي بھ دولت میپرداختند و در عوض اجازه میگرفتند . و آزادي روسپیھا در شگفت بود
و دولت نیز از آنھا در برابر مشتریاني كھ ; كھ ھرگونھ میخواھند زندگي كنند و ھر لباسي كھ مایلند بپوشند

  . پول خود را نمیپرداختند حمایت میكرد

ھاي آن ھر سالھ با كلیساھاي معظم و قصرھاي تازه یا پلھاي شكیل  كانال گرانده یا كانال بزرگ و شاخھ
، سناي ونیز بالداساره لونگنا را مامور كرد كھ كلیساي عالي سانتاماریا دال ١۶٣١در سال . زیباتر میشد

بین سالھاي . گ، بر پا كندسالوتھ را جھت سپاسگزاري از مریم، و بھ سبب نجات یافتن از طاعوني بزر
، آنتونیو دا پونتھ، بھ جاي پل چوبي كھنھ، پل تازھاي بھ نام پونتھ دي ریالتو را بر روي ١۵٩٢و  ١۵٨٨

كانال بزرگ ساخت و بر فراز آن طاقي مرمرین بر پا كرد كھ نود پا طول داشت، و در دو سوي آن 
اي میان قصر دوج و زندان سانماركو ساختھ ھا روي ترعھ ، پل آه١۶٠٠در حدود سال . دكانھایي ساخت

سكاموتتسي كلیساي سان جورجو را، كھ پاالدیو ساختھ بود، و ھمچنین كتابخانھ وكیا اثر سانسووینو را . شد
. سكاموتتسي و لونگنا ساختمانھایي در جوار میدان سانماركو براي ادارات دولتي ونیز ساختند. تكمیل كرد

ري در طول كانال بزرگ ساختھ شد، مانند بالبي، كونتاریني دلي سكرینیي، در این ھنگام قصرھاي مشھو
كساني كھ فقط نماي خارجي قصرھاي ونیز را . محل اقامت بایرون بود ١٨١٨و موچنیگو كھ در سال 

دیدھاند ھرگز نمیتوانند تجمل با سلیقھ داخل آنھا را مانند سقفھاي پرنقش و نگار یا فرسكو، دیوارھاي 
شده یا پوشیده با فرشینھ، صندلیھاي روكش شده با اطلس، صندلیھا و میزھا و صندوقھاي  رنگامیزي

ھاي عریض و باشكوه كھ قرنھا سالم ماندھاند بھ  ھاي كشودار و منبتكاري شده، و پلھ كندھكاري شده، جعبھ
مھ ثروت در این شھر، چند صد خانواده اشرافي، كھ با یكدیگر رقابت میكردند، از ھ. نظر بیاورند

در این دوره فقط نام . شاھزادگاني كھ كارشان تجارت بود و از كلیھ مزایاي اشرافي دیرین بھرھمند میشدند
یك پیكرتراش ونیزي آلساندرو ویتوریا بھ چشم میخورد، ولي در نقاشي دو تن ظھور كردند كھ در درجھ 

نام داشت كھ پرچم را بھ دست پالما ) ١۵٢٨' فت(یكي از آنھا پالما وكیو ; دوم از اھمیت قرار داشتند
این شخص در حدود صد سال بعد در . ، كھ از اخالف برادر خود بود، سپرد)یا كوپو پالماي كھین(جووانھ 
جووانھ را نقاش مھمي نمیدانند، زیرا سرسري و بشتاب نقاشي میكرد، ولي بعضي از تصویرھاي . گذشت

ھاي مولمنتي این  و در بعضي از نوشتھ; تقریبا عالي است او مانند پاپ آناكلیتوس در كلیساي كروچیفري
  : نقاش جوان در برابر چشم ما زنده میشود

وي در . پالما جوواني ھدفي جز كار خود نداشت، و شدیدترین تاثرات قادر نبود كھ او را از آن باز دارد
و دیگري بر اثر فسق و  یكي از آنھا در ناپل در گذشتھ،; ھنر خود براي مرگ دو فرزندش تسلیت میجست

و ضمن آنكھ زنش را بھ سوي گورستان میبردند، وي براي رھایي از تالم و تاثر شروع ; فجور مرده بود
  . بھ نقاشي كرد

نقاش دیگري بھ نام برناردو ستروتتسي در شمال ایتالیا، یعني در جنووا، بھ دنیا آمد و در ونیز در گذشت 
و اگر ; وي مدتي جزو فرقھ كاپوسنھا بود. نقاشي تابلویي بھ جاي گذاشت، و تقریبا براي ھر تاالر )١۶۴۴(

ستروتتسي پس از رنجھاي بسیار، . چھ از این فرقھ بیرون آمد، ھمیشھ او را ایل كاپوچینو مینامیدند
سرانجام در ونیز بھ آرامش رسید و از تعصب مردم رھایي یافت، و در آنجا بھترین اثر خود را بھ وجود 

در آن تصویر راھبي دیده . ر این مورد یك نمونھ یعني تصویر یك راھب دومینیكن كافي استد. آورد
میشود كھ كاله بیلبھ بلندي بر سر دارد، و پیشاني بزرگش پیداست، چشمانش غضبناك و حاكي از تصمیم، 

بیني و دھانش نشانھ شخصیت، و دستھاي ظریفش معرف اصل و نسب خوب اوست حتي تیسین بھ 
این وارثان اشخاص بزرگ اگر در سرزمین دیگري بودند، . ي میتوانست چنین تصویري بكشددشوار

  . بزرگ محسوب میشدند

  از پادوا تا بولوني -٣
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در این دوره ھاروي در ھمین دانشگاه تحصیل میكرد، و گالیلھ در آن . ھمھ افتخار پادوا بھ دانشگاه آن بود
  . درس میداد

بھ بعد فرمانروایي كرده بودند، ھمچنان با  ١٢٠٨انواده استھ، كھ از تاریخ در فرارا، آلفونسو دوم از خ
تصویري چاپي، كھ از او در موزه بریتانیا موجود است، وي را داراي سري . قدرت بر سر كار بود

آلفونسو نسبت بھ كساني كھ . بزرگ، ریشي پرھیبت، و چشماني حاكي از تصمیم و كیاست نشان میدھد
گذشتھ از این، قھر و غیظ تاسو را . رار میگرفتند بیرحم، و نسبت بھ دیگران رحیم بودمورد خشم او ق

وي، مانند نیاكان خود، بھ . تحمل میكرد، در جنگ بیم بھ خود راه نمیداد، و بر مردم مالیات بسیار میبست
خود ادبیات و علم و ھنر توجھ داشت، و محصوالت آن را بھ عظمت زیبایي و فرھنگدوستي دربار 

  . مردم مجبور بودند كھ با قوت الیموت بسازند و از حاصل خود نیابتا استفاده كنند. میافزود

و طبق موافقتي در سال ; آلفونسو با وجود آنھمھ قدرت و داشتن سھ زن نتوانست صاحب فرزندي شود
تاریخ فرھنگي و بدین ترتیب ; جزو ایاالت پاپي شد ١۵٩٨، فرارا، كھ مدتي تیول پاپ بود در سال ١۵٣٩

  . آن بھ پایان رسید

این ترقي بھ سبب مكتب ; بھ بعد تحت فرمانروایي پاپ بود، بار دیگر ترقي كرد ١۵٠۶بولوني، كھ از سال 
نقاشي بولوني بود كھ مدت دو قرن در ایتالیا حایز اھمیت بود و نفوذ آن بھ اسپانیا، فرانسھ، فالندر، و 

تچي، كھ فرزند قصاب متمولي بود، پس از تحصیل ھنر در ونیز، لودوویكو كارا. انگلستان سرایت كرد
. تینتورتو بھ او اخطار كرده بود كھ وي نبوغ نقاشي ندارد. فلورانس، پارم، و مانتوا، بھ بولوني بازگشت

. ولي لودوویكو احساس میكرد كھ سعي و كوشش میتواند جانشین نبوغ شود، و گذشتھ از این، نبوغ ھم دارد
عموي خود آگوستینو و آنیبالھ كاراتچي را، كھ یكي زرگر و دیگري خیاط بود، در نتیجھ شور وي دو پسر

این دو نفر براي مشاھده آثار تیسین و كوردجو بھ ونیز و پارما رفتند و پس از . خود بر سر شوق آورد
)) میافتادند براي كساني كھ بتازگي راه((را )) آكادمي تازھكاران((مراجعت، بھ لودوویكو پیوستند و 

این سھ نفر مقدمات، تاریخ، و فن ھنر را درس میدادند، و ھمچنین دقت در كار استادان را . تاسیس كردند
گذشتھ از این، پیروي از خصوصیات یك استاد را قبول نداشتند و بھ جاي آن پیشنھاد . توصیھ میكردند

ردانھ میكالنژ، طرز بھ كار بردن سایھ میكردند كھ لطافت زنانھ رافائل، گویایي ظریف كوردجو، قدرت م
وجود این مكتب، كھ . روشن لئوناردو داوینچي، و رنگآمیزي گرم تیسین در یك سبك كلي بھ كار برده شود

ھاي استادان فن پیروي میكرد، باعث شد كھ بولوني با رم بر سر عنوان پایتخت ھنري  از بھترین شیوه
  . ایتالیا رقابت كند

بسیاري از آنھا در آكادمي ھنرھاي زیبا در بولوني و . كاراتچي باقي مانده بیشمارندتصویرھایي كھ از 
محصول خود لودوویكو ناچیز . معدودي ھم در لوور است، ولي انسان در ھمھ جا از آثار او میتواند ببیند

این ھر دو تابلو در  ))اورسوالشھادت قدیسھ ((و )) عید بشارت((است، ولي بھترین آنھا عبارتند از 
تناول عشاي رباني قدیس ((آگوستینو تابلو عظیمي بھ نام . آكادمي ھنرھاي زیبا در بولوني مضبوط است

آنیبالھ از لحاظ  .دارد، و با وجود این، طبق تقاضاي عده زیادي، مناظر وقیح نیز میكشید)) ھیرونوموس
دقت در خطوط و رنگھا را، كھ پسرعموھایش از این حیث بھ پاي او . فني با استعدادتر از آن دو نفر بود

را در )) باكانت((براي درك این موضوع، زیبایي شھوتانگیز . نمیرسیدند، از كوردجو بھ ارث برده بود
در قصر پیتي، و شكل كامل بدن مرد را در )) پري و ساتیر((گالري اوفیتسي، شكل كامل بدن زن را در 

یكي از )) مسیح و زن سامري((وي با كشیدن تابلو موسوم بھ . در درسدن مشاھده كنید)) نبوغ شھرت((
  . شاھكارھاي این دوره را بھ وجود آورد، شكلھایي كھ شایستھ رافائلند و اساس كار پوسن را پي میریزند

كاردینال فارنزه را براي كشیدن تصاویري در تاالر قصر او در رم ، آنیبالھ و آگوستینو دعوت ١۶٠٠در 
  . پذیرفتند
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را كھ بھ سبك روبنس پر از لطف و زیبایي زنانھ بود، )) پیروزي باكوس((موضوع مناسب را برگزیدند و 
زه ملي آنیبالھ بھ ناپل رفت، و مو. آگوستینو از آنجا بھ پارما رفت و فرسكو بزرگي در كازینو كشید. كشیدند

این سھ عموزاده، . او را حفظ كرده است)) ونوس و مارس((و )) خاندان مقدس((این شھر ھنوز تصاویر 
) ١۶٠٢(آگوستینو در پارما : كھ مدتي بھ وسیلھ ھنر بھ یكدیگر پیوستھ بودند، بر اثر مرگ از ھم جدا شدند

لوني وفادار بود، در آمدن اول و در در گذشت، و لودوویكو، كھ ھنوز نسبت بھ بو) ١۶٠٩(و آنیبالھ در رم 
  ). ١۶١٩(رفتن آخر بود 

یكي از آنھا بھ نام گویدو رني بیش از . مكتب جدید چندین نفر از نقاشان مشھور این دوره را تربیت كرد
وي، پس از آنكھ تحت توجھات كاراتچي تربیت یافت، شیفتھ و فریفتھ . سایر نقاشان در اروپا پیرو داشت

، مدت بیست سال در آنجا كار كرد، سپس بھ بولوني بازگشت، و در آنجا تصاویري كشید )١۶٠٢(رم شد 
ظاھرا خود گویدو . كھ تقدس شھواني و لطف احساساتي آنھا بھ منزلھ پلي میان تعصب مذھبي و فساد بود

  . مردي مذھبي بود و میگویند تا پایان عمر مجرد ماند

ه كاپیتولین مضبوط است او را بھ صورت جواني بھ زیبایي تك چھرھاي كھ وي از خود كشیده و در موز
است )) سپیدھدم((شاھكار او فرسكو . دختري با موھاي طالیي و سیماي لطیف و چشمان آبي نشان میدھد

و آن عبارت از االھھ سپیده دم است كھ در ھوا میپرد، : كھ بر سقف قصر روسپیلیوزي در رم دیده میشود
ژولیدھموي را در ارابھ خود میكشند، در اطراف او [ آپولون]در حركتند كھ فویبوس دنبال او اسبان چابكي 

ھا و اندامھاي زیبا دیده میشوند كھ بھ منزلھ ساعاتند، و یكي از كروبیان كھ ھمراه  زناني رقصكنان با چھره
: یز كشیدگویدو تصویر ربالنوعھاي دیگر را ن. اوست این وجد و شور مشركانھ را رنگي مسیحي میبخشد

)) ونوس و كوپیدون((در ناپل، و تابلو شھوتانگیز )) سیبھاي ھسپریدس((در لوور، )) ھتك ناموس ھلن((
ولي او بیشتر بھ . در اوفیتسي)) شوشنا و مشایخ((نیز مانند تابلو معروف )) تورات((وي از . در درسدن

قناعت میكرد، مانند داستان عیسي كشیدن تصویر از موضوعات قدیمي، كھ مورد توجھ مردم و كلیسا بود، 
در مورد حواریون كارش جالب بود، . است)) رقیق((و مادرش، كھ بھ عقیده منتقدان پر از احساسات 

را بھ طرزي عالي در بررا )) یعقوب حواري((را در واتیكان، و صورت )) قدیس متي((چنانكھ تصویر 
سپس دوباره بھ احساسات . اوادجو را تقلید كردواقعبیني خشن كار )) شھادت پطرس حواري((كشید، و در 

كشید كھ در آن چگونگي تیر خوردن این )) قدیس سباستیانوس((توسل جست و تابلو معروفي تحت عنوان 
ولي ھنگامي ; در ھمھ این تصویرھا میتوان فن ھنرمند با تجربھاي را مشاھده كرد. قدیس را نشان میدھد

اثر رافائل، یا كارھاي میكالنژ بر سقف نمازخانھ )) ستانتسھ((با كھ این احساسات مقدس و شیرین را 
در )) فقدان روح((سیستین مقایسھ میكنیم، تحت تاثیر رنگ آمیزي و ھمواري خطوط قرار نمیگیریم، و از 

دوست دارم بھ تصویري كھ میخواھم : ((وي بھ طرزي قابل عفو نوشتھ است. ھنر رني تعجب میكنیم
ولي ھنگامي كھ ادعا كرد كھ میتواند حالت .)) زیبایي ببخشم كھ در بھشت وجود دارد نقاشي كنم آن گونھ

  . چشمھا را بھ طرف آسمان بھ دویست وضع بكشد، خود را لو داد

و چون این دو گروه ; دومنیچینو نیز مانند گویدو سعي كرد كھ مشركان و عابدان، ھر دو، را خشنود سازد
; وي طبیعتي پیچیدھتر از طبیعت گویدو داشت. ، كار او سودمند بودغالبا بھ یك صورت دیده میشدند

دومنیچینو نیز ھنر خود را در بولوني فرا گرفت و . محجوب، خجول، و عاشق موسیقي و زن خود بود
موفقیت او در آنجا باعث حسادت رقیبان محلي شد و آنھا وي را بھ . سپس بھ دنبال گیا و زیاي رم افتاد

او نیز بھ بولوني رفت، ولي گرگوریوس پانزدھم او را بھ عنوان مھندس و ; متھم ساختند)) سرقت ھنري((
وي با ھمان مھارت استادان دیرین دوره رنسانس ویالیي بھ نام لودوویزي . نقاش عمده بھ واتیكان فراخواند

اسكاتي برپا ھمچنین قسمتي از ویالي آلدوبراندیني را در فر; در رم ساخت كھ اكنون از بین رفتھ است
و علي رغم . سپس بھ ناپل رفت، شروع بھ تھیھ تعدادي فرسكو براي كلیساي جامع آن شھر كرد. كرد

اشكاالتي كھ در نتیجھ رقابت نقاشان ناپل بھ وجود آمد، توانست كار خود را تا زمان مرگ تقریبا بھ پایان 
بزرگترین تصویري . ل قدرت بودشصت سال داشت و ھنر او در كما) ١۶۴١(وي در این ھنگام . برساند

با مشاھده . نام دارد و در واتیكان است)) آخرین تناول عشاي رباني قدیس ھیرونوموس((كھ كشیده است 
ما بھ شوق و ذوق بیشتر ; این تصویر بود كھ پوسن دومنیچینو را، بعد از رافائل، بزرگترین نقاش دانست
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اشت كھ دومنیچینو بھ طور محسوسي از انجام دادن ھر راسكین چنین عقیده د. از داوري اھمیت میدھیم
ما نھ داوري را تمجید میكنیم نھ ; گونھ كار خوب و بزرگ و درست در ھر رشتھ یا روشي عاجز است

  . فصاحت را

نامیده میشد، زیرا واقعھاي ) احول(آخرین نفر از سھ شاگرد مشھور كاراتچي بھ طور رقتآمیزي گوئرچینو 
او روي داد باعث چپي چشم او شد، ولي مادرش او را جوواني فرانچسكو باربیري  كھ در كودكي براي

  . مینامید

از این رو ; وي پیش از تحصیل نزد كاراتچي، نقاش بود و تحت تاثیر سبك مردانھ كاراوادجو قرار داشت
، و بھترین او نیز مانند گویدو زن نگرفت، تقریبا بھ صورت راھبان زیست. واسطھ ھنر بولوني و رم بود

باربیري تصاویر زیبایي براي ما بھ . ھاي اصالحات كاتولیكي را با زندگي آرام و عفیف خود نشان داد جنبھ
وي ضعیفترین و محبوبترین پیرو مكتب بولوني بھ شمار . یادگار نھاده كھ از رم تا شیكاگو پراكنده است

  . میرود

ھاي عالي كار  وف وقتي بھ وجود میآید كھ جنبھفرضیھ اساسي مكتب انتخابي، كھ طبق آن ھنرمند معر
اخالف خود را در ھم بیامیزد، مسلما اشتباه بود، زیرا غالبا نابغھ كسي است كھ شخصیت خود را نشان دھد 

در سنت و نظمي بود كھ برقرار كرد، زیرا بدون )) آكادمي تازھكاران((اما حسن . ھاي تازھاي بیابد و راه
موفقیت این موسسھ تا اندازھاي مربوط . ه افراط بپیماید و كارھاي عجیب انجام دھدآن امكان داشت نبوغ را

دستگاه اصالح شده پاپ، و تشكیالت روزافزون . بھ آمادگي آن در برآوردن نیازمندیھاي كلیسا بود
ھاي تازھاي در جھت ایمان و  یسوعیھا، مستلزم نمایشھاي تازھاي از گذشت مسیح، و محتاج بھ انگیزه

نقاشان مكتب بولوني ھمھ احساسات پرستندگان را برمي انگیختند، و تصاویري كھ آنھا از . ھب بودمذ
كیست كھ منكر . حضرت مریم و كودك و مریم مجدلیھ كشیدھاند در سراسر كشورھاي كاتولیك پراكندھاند

انشناس تاریخ نبوده سپاسگزاري مردم از این تصویر باشد یا ادعا كند كھ كلیسا در تھیھ آنھا حاذقترین رو

  ناپل  - ۴است 

اوربینو را در سال ; مدتي بود كھ پاپھا فورلي، راونا، ریمیني، و آنكونا را بھ تصرف در آورده بودند
توسط یك  ١۵٠۴مملكت پادشاھي ناپل، كھ از . متصرف شدند ١۶٣١و پزارو را در سال  ١۶٢۶

فودجا، باري، و ) امتداد جنوب، بھ طرف پاشنھ چكمھدر (نایبالسلطنھ اسپانیایي اداره میشد، مشتمل بود بر 
تا  سكوالاز ; تارانت، كروتونا، ردجوكاالبریا) در امتداد كف پاي چكمھ، بھ طرف نوك آن(; بریندیزي

جمعیتي مركب از سھ میلیون . تاكاپوا) باختري، بھ طرف شمال در امتداد ساحل(و ) در سیسیل(خاروبدیس 
نفر افراد پرشور در ھواي گرم و در فقر و فاقھ در آن سرزمین وسیع زحمت میكشیدند تا وسایل عظمت 

  : دیده، آن را چنین وصف كرده است ١۶۴۵اولین، كھ ناپل را در سال . پایتخت آن را فراھم سازند

حریص و طماع بودند، بھ طرز شگفتانگیزي كیسھ خود را از دسترنج مردم  اركان دولت، كھ بینھایت
ھاي  كوچھ: این شھر، با مالحظھ وسعت آن، از سایر شھرھاي اروپا معظمتر است.... بدبخت پر میكردند

آن بسیار وسیع و از سنگفرش پوشیدھاند، داراي مجاري زیرزمیني براي عبور فاضالبند، و بنابراین، 
در این شھر بیش از سھ ھزار كلیسا و صومعھ وجود دارد، و این .... یار دلپسند و پاكیزھاندھا بس كوچھ

مردم با پوشیدن لباس اسپانیاییھا از وقار آنھا . ساختمانھا بھترین و زیباترین عمارات ایتالیا بھ شمار میآیند
ر بر اسب، كالسكھ، و تخت ھا از سواران خوش لباس سوا كوچھ; از اسبسواري لذت میبرند; تقلید میكنند
  . زنان بھ طور كلي خوشسیما، ولي بینھایت شھوت پرستند. ... روان پرند

ولي در باطن آن ظاھر بشاش، و زیر نظر ; بھ نظر میرسید كھ مردم سرحال، پر از نشاط، و دیندارند
تلزیو فیلسوف در آن عصر زندگي كرد و . متصدیان دستگاه تفتیش افكار، بدعت و انقالب نضج میگرفت

مپانال در ، كا١۵٩٨در سال ). ١۵۴٨(در نوال، نزدیك ناپل، برونو بھ دنیا آمد ; )١۵٨٨(در گذشت 
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شورش مذكور بھ جایي نرسید و آن شاعر فیلسوف . شورشي بھ منظور مستقل ساختن كاال بریا شركت كرد
  . بیست و ھفت سال در زندان گذرانید

یكي از آن شورشھاي تماشایي، كھ گاه گاه باعث وقفھ در بھرھبرداري از اراضي در ایتالیا  ١۶۴٧در سال 
توماسو آنیلو، كھ مردم او را ماسانیلو مینامیدند، ماھي فروش . میشدند، در ناپل بھ وقوع پیوست

ھنگامي كھ حاكم  .دورھگردي بود كھ زنش را بھ سبب وارد كردن غلھ قاچاق شدیدا جریمھ كرده بودند
اسپانیایي ناپل، بھ منظور تقویت نیروي دریایي، مالیاتي بر میوه بست، میوھفروشان و كساني كھ درخت 

در این وقت توماسو مردم را بھ شورش دعوت . میوه بھ عمل میآوردند از پرداخت مالیات امتناع كردند
الیات را بھ دست آورد، صد ھزار ایتالیایي و ضمن آنكھ بھ قصر نایبالسلطنھ میرفت تا حكم لغو آن م; كرد

توماسو، كھ بیست و چھار سال بیشتر . نایبالسلطنھ از وحشت تقاضاي آنھا را پذیرفت. بھ دنبال او افتادند
نداشت، مدت ده روز بر ناپل حكمروایي كرد و ھزار و پانصد نفر از مخالفان را در نتیجھ سرمستي ناشي 

قیمت نان را پایین آورد، و دستور داد نانوایي را كھ از این حكم تخلف كرده بود از استبداد بھ قتل رسانید، 
میگویند كھ توماسو جامھاي زربفت پوشید، خانھ . اما دشمنان او تاریخ را تغییر دادند. زنده در تنور اندازند

چك ناپل محقر خود را بھ صورت قصري كھ مركز فرماندھي شد در آورد، و در قایقي مجلل در خلیج كو
پیروانش . ژوئیھ جمعي از آدمكشان كھ در خدمت اسپانیا بودند او را بھ قتل رساندند ١٧در . گردش كرد

شورش ناپل، كھ بدون . بدن قطعھقطعھ شده او را پیدا كردند و آن را با مراسمي باشكوه بھ خاك سپردند
  . رھبر مانده بود، خاموش شد

در سال . ھا، ھنر مذھبي دلتنگ كنندھاي متداول بود بالسلطنھدر زمان حكمروایي اسقفھاي اعظم و نای
فلورن خرج كرد تا در كلیساي جامع سان جنارو براي دو شیشھ كوچكي كھ  ٠٠٠,١٠٠٠، كلیسا ١۶٠٨

بھ مردم میگفتند كھ این خون . بودند ضریحي بسازد) حامي ناپل(محتوي خون منعقد شده قدیس یانواریوس 
  . ع و جاري شود تا ناپل ترقي كند و از كوه آتشفشان وزوو در امان بماندباید دو بار در سال مای

نقاشي در ناپل تا مدتي تحت نظارت سھ ھنرمند حسود، یعني كورنتسیو، كاراتچولو، و ریبرا بود كھ 
این اشخاص آنیبالھ كاراتچي را بھ . میگفتند نقاشي ناپلي باید توسط خود آنھا یا دوستانشان انجام گیرد

ازھاي تھدید كردند كھ وي بھ رم گریخت و چندي بعد، بر اثر سفري پرشور كھ در زیر آفتاب كرده بود، اند
ھنگامي كھ گویدو رني براي تزیین نمازخانھ خزانھ بھ ناپل آمد، اخطاري دریافت . در این شھر در گذشت

نوز آغاز نكرده بود، پا بھ و او در حالي كھ كار خود را ھ; داشت كھ باید ناپل را ترك گوید یا كشتھ شود
دو تن از ھمكاران او را، كھ حاضر بھ عزیمت نشدند، در كشتي نھادند و دیگر كسي از آنھا . گریز نھاد

دومنیچینو نیز بھ ناپل آمد و چھار فرسكو آن نمازخانھ را تكمیل كرد گر چھ بارھا اثر او را . خبري نشنید
بعدا نایبالسلطنھ بدو وعده حمایت . یبرا، از ناپل بیرون رفتو سپس، در نتیجھ تھدیدات ر; خراب میكردند

  . داد و او بھ ناپل بازگشت، ولي چندي بعد در آن شھر، احتماال در نتیجھ مسموم شدن در گذشت

و چون در ; ریبرا، علیرغم جنایاتي كھ مرتكب شد، بزرگترین نقاش ایتالیایي در این دوره بھ شمار میآید
وي مدتي شاگرد فرانثیسكو . واالنس، متولد شده بود، اسپانیاییھا او را از خود میدانستندخاتیوا، در نزدیكي 

در این شھر مدتي در فقر و فاقھ مشغول تقلید از . ولي در اوایل جواني راه رم را پیش گرفت. ریبالتا بود
تاثیر رنسانس بود،  فرسكوھا بود و خرده نان جمع میكرد، تا آنكھ یكي از كاردینالھاي ھنردوست، كھ تحت

ریبرا در نھایت كوشش مشغول تقلید از آثار . او را بھ قصر برد و بھ او جا و غذا و رنگ و لباس داد
سپس، چون در نتیجھ استراحت ; رافائل و كاراتچي شد كھ بھ ترتیب در واتیكان و قصر فارنزه جاي داشتند

در . ثار كوردجو بھ پارما و مودنا رفتچنین میپنداشت كھ احساساتش سرد شده است، جھت مطالعھ آ
بھ ناپل رفت، و در آنجا تحت نفوذ كاراوادجو در آمد، و سبك ; بازگشت بھ رم، با دومنیچینو نزاع كرد

واقعبینانھ این شخص عقیده او را در مورد تقلید از طبیعت، كھ وي شاید از ریبالتا اقتباس كرده بود، 
كارش خرید و فروش تابلو بود بدو عالقھمند شد و خواست دختر  یكي از ثروتمنداني كھ. محكمتر ساخت

ریبراي بیچاره این پیشنھاد را شوخي تلقي كرد، ولي ھنگامي كھ این پیشنھاد . زیباي خود را بھ او بدھد
  . تكرار شد، وي بھ ازدواج تن در داد و سعادتمند شد
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اویس را كشید كھ بھ اندازھاي واقعنما بود كھ در این ھنگام ریبرا تابلو موسوم بھ پوست كندن قدیس برتولم
وقتي در معرض تماشا قرار گرفت، جمع كثیري كھ بھ مشاھده خون بیش از تماشاي آثاري ھنري عالقھمند 

نایبالسلطنھ یعني ھمان شخصي كھ علیھ ونیز توطئھ چیده بود خواستار دیدن نقاش . بودند بھ دیدن آن رفتند
ا دید، مشعوف گشت و بھ ریبرا دستور داد كھ ھمھ تزیینات قصر را زیر نظر و چون آن ر; و تابلو او شد

این اسپانیایي سیریناپذیر ھمھ رقیبان را از میدان بھ در برد، تا آنكھ ماموریت كشیدن فرسكوھایي . بگیرد
خود او محراب را ساخت، و آن عبارت . براي نمازخانھ خزانھ بھ دوست اوجوواني النفرانكو سپرده شد

  . كھ، بیآنكھ آسیبي ببیند، از بخاري پر آتشي بیرون میآمد)) نسوز((بود از مجسمھ قدیس یانواریوس 

بھ نظر میرسید كھ وي میتواند بھ میل خود از . از آن بھ بعد، ریبرا استاد بالمنازع ھنر خویش در ناپل بود
گرفتار احساسات نشود، و در لحاظ ظرافت با رافائل و كوردجو رقابت كند، مثل گویدو رني یا موریلو 
در اینجا باید از تابلوھاي پیتا . نتیجھ قدرت درك و عمق رنگآمیزي خود، از كاراوادجو واقعبینتر باشد

ھمھ تصاویر مشابھ آن زمان در برابر این ((و ندبھ در كلیسا و صومعھ سانمارینو ذكر كنیم كھ ) ترحم(
یا اگر از اساطیر .)) ابھ نمایشھاي تئاتر محسوب میشودآثار، كھ تجسم با عظمتي از اندوه است، بھ مث

باستاني تصویر ارشمیدس را در پرادو در نظر بگیریم، این تصویر عینا شبیھ یكي از پیرمردان پیرچین و 
ریبرا قدم از دایره كتاب مقدس و تاریخ . چروك سیسیلي است كھ نظیرش امروزه در سیراكوز یافت میشود

ھا رفت و، با كشیدن تصاویر واقعي از زندگي مردم، تنوعي در ھنر خویش  ن كوچھبیرون نھاد و بھ میا
و در تابلو كودك پابرھنھ، كھ در لوور مضبوط است، نمونھاي بھ دست والسكوئز و موریلیو ; پدید آورد

  . داد

رگھ،  از آن جملھ است مبالغھ در تجسم ظلم، عالقھ بھ چین و چروك و; عیوب ریبرا زود بھ چشم میخورد
  :بایرون گفتھ است. و عطش خون

  . قلم موي خود را با خون ھمھ مقدسان رنگ میزد سپانیولتو

ھ تحت ھاي غمانگیز، باعث وحشت و افسردگي ما میشود، ولي در ناپل، ك رنگھاي تیره، و توجھ او بھ جنبھ
كلیساھا و . تاثیر افكار اسپانیایي قرار گرفتھ بود، سبك غمانگیز او بآساني مورد قبول واقع میشد

از میان مشتریان حریص او میتوان فیلیپ . ھاي تازه براي استخدام او با یكدیگر رقابت میكردند صومعھ
كھ دوبار در (یبرا بیش از آثار والسكوئز نقاشیھا و آثار سیاه قلم ر. ھاي ناپل را نام برد چھارم و نایبالسلطنھ

خانھ او یكي از زیباترین منازل ناپل بود، و . در اسپانیا پراكنده بودند) سال براي دیدن او بھ ایتالیا میرفت
یكي از آنھا فریب دون خوان دیگري را خورد ! ھاي كاملي از زیبارویان گندمگون بودند دو دختر او نمونھ

آن شخص او را بھ سیسیل برد و چون از او خستھ شد، وي را در . لیپ چھارم بودكھ فرزند نامشروع فی
ریبرا از تاثر و خجالت تقریبا از پا در آمد، و براي تسالي . صومعھ زنان تارك دنیا در پالرمو رھا كرد

خاطر بھ كشیدن تصویرھایي از مریم عذرا، كھ سیماي ماریا روزاي گمشدھاش را در نظرش میآورد، 
ولي چھار سال بعد از واقعھ غمانگیزي كھ براي دخترش پیش آمد، خود او در گذشت . ول شدمشغ

)١۶۵٢ .(  

II - رم و پاپھا  

دوم اھمیت قرار داشت،  و مركز دنیاي كاتولیك در این ھنگام شھري بود كھ در درجھ پاپيپایتخت ایاالت 
بھ ) ١۵٩٠(داراي چھل و پنج ھزار نفر جمعیت بود، كھ در زمان پاپ سیكستوس پنجم  ١۵۵٨در سال 

  . صد ھزار نفر رسید

ھاي آن را یك سوم  بھ رم وارد شد، آن را وسیعتر از پاریس دانست، ولي خانھ ١۵٨٠مونتني، كھ در سال 
جانیھا و روسپیھا قسمت مھمي از جمعیت رم را تشكیل . مپیش از سیكستوس پنج. منازل پاریس یافت
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ولي . فقر و فاقھ عمومیت داشت. میدادند، و بسیاري از اشراف خدمتكاران ثابتي از اراذل و اوباش داشتند
ھاي اشرافي اورسیني،  خانواده. و بر اثر خیرات پاپھا، مراسم كلیسایي، و نذرھا تخفیف مییافت; شدید نبود

لي، گائتاني، و كیجي از لحاظ ثروت و قدرت تنزل كرده بودند، اما ھنوز دست از ادعاھا و كولونا، ساو
ھاي جدیدتر، مانند آلدوبراندیني، باربریني، بورگوزه، فارنزه، و  خانواده. غرور خود برنمیداشتند

پاپھا از . شتندروسپیلیوزي از لحاظ ثروت و اھمیت بر سایرین مقدم بودند، زیرا معموال با پاپھا رابطھ دا
خانواده آلدو براندیني از انتخاب كلمنس ھشتم، خانواده لودوویزي از : خویشاوندان خود طرفداري میكردند

انتخاب گرگوریوس پانزدھم، باربریني از انتخاب اوربانوس ھشتم، و بورگزه از انتخاب پاولوس پنجم 
شپیونھ بورگزه، كھ از عایدات چندین كلیسا و مبلغ برادرزاده پاولوس، بھ نام كاردینال . استفاده بسیار بردند

شكودوس در سال استفاده میبرد، طرح ویالي بورگزه را كشید، كازینو بورگزه را ساخت  ٠٠٠,١۵٠
ھاي گرانبھاي ھنري آن را فراھم آورد، و با مجسمھ مرمریني كھ دستپروردھاش  ، مجموعھ)١۶١۵(

یاري از كاردینالھا ثروت خود را در راه ادبیات و ھنر صرف بس. برنیني از وي ساخت تقریبا جاوداني شد
  . میكردند

از حیطھ ) جنبش پروتستان(با آنكھ آلمان، ھلند، انگلستان، و كشورھاي اسكاندیناوي در نتیجھ اصالح دیني 
شوراي ترانت . قدرت كلیساي رم خارج شده بودند، روي كار آمدن چند پاپ مقتدر باعث تقویت آن شد

در . فرقھ جوان و نیرومند یسوعي سرسپرده و فدایي پاپھا شده بود. اپھا را بر شوراھا تصدیق كردتفوق پ
شخصي بھ نام میكلھ گیزلیري، كھ سابقا كشیشي از فرقھ دومینیكیان و عضو عالیرتبھ دستگاه  ١۵۶١سال 

تقدس . پاپي رسیدبود، در شصت و دو سالگي با عنوان پیوس پنجم بھ مقام ) انكیزیسیون(تفتیش افكار 
وي حق . زندگي شخص او در نظر خودش كامال متناسب با سختگیري وي در تعقیب بدعتگذاري بود

كاتولیكھاي بوھم را، كھ سابقا میتوانستند شراب و نان را در مراسم عشاي رباني دریافت دارند، از آنان 
شور را از پذیرفتن دستورھاي او باز و كاتولیكھاي آن ك; الیزابت ملكھ انگلستان را تكفیر كرد; سلب كرد

ھمچنین بھ شارل نھم، پادشاه فرانسھ، و كاترین دو مدیسي توصیھ كرد كھ جنگ علیھ پروتستانھاي . داشت
وي، . گذشتھ از این، اقدامات شدید آلوا را در ھلند ستود. فرانسھ را تا سر حد نابودي كامل آنھا ادامھ دھند

پاپ . تیھایي فراھم ساخت و با آنھا تركان عثماني را در لپانتو شكست دادبا آنكھ پیر و فرسوده بود، كش
و دستگاه تفتیش افكار را تشویق میكرد كھ قوانین و ; پیوس پنجم ھرگز حكم مجازاتي را تخفیف نمیداد

  . مجازاتھاي خود را بھ مورد اجرا بگذارد

كھ از اقامت در محل كار خود سرباز وي در ایجاد اصالحات كلیسایي نیز سختگیر بود و اسقفھایي را 
و ھر عمل ; ھا را مجبور میساخت كھ كامال جدا از مردم زندگي كنند راھبان و راھبھ; میزدند معزول میكرد

ھنگامي كھ كارمندان زاید و اخراج شده دربار . خالفي را در كلیسا كشف و عامل آن را مجازات میكرد
نگي خواھند مرد، وي در پاسخ گفت كھ از گرسنگي بمیرند، بھتر واتیكان نزد او شكایت كردند كھ از گرس

انتصابات اشخاص با توجھ بھ شایستگي آنھا انجام . است تا اینكھ جانشان بھ عذاب ابدي گرفتار شود
خود او با دقت بسیار كار میكرد، ساعتھا . میگرفت، و پاپ نظري بھ پیوستگي آنھا با خانواده خود نداشت

در دادگاه مینشست، بیش از پنج ساعت نمیخوابید، و با زندگي ساده و عابدوار خویش بھ عنوان قاضي 
گذشتھ از این، غالبا روزه میگرفت و زیر رداي پاپي، جامھ خشن پشمي . درسي بھ كشیشان میداد

وي بر اثر این سختگیریھا فرسوده شد، بھ طوري كھ در شصت و ھشت . مخصوص راھبان را میپوشید
; ل پیرتر بھ نظر میآمد و رنجور و ضعیف و داراي چشمان فرو رفتھ و موھاي سفید شده بودسالگي ده سا

پس از . با آنكھ بھ دشواري میتوانست راه برود، اصرار كرد كھ زیارت ھفت كلیساي رم را پیاده انجام دھد
اریخنویسان یكي از ت. یك ماه رنج و عذاب، در حالي كھ جامھ قدیس دومینك را بر تن داشت، در گذشت

جامعھ كاتولیك بھ پیوس پنجم بیش از سایر پاپھا مدیون است، زیرا با آنكھ : ((پروتستان نوشتھ است
بدعتگذاران را بیرحمانھ تعقیب میكرد، عقیده او در مورد لزوم اصالح، و تصمیم خللناپذیرش در اجراي 

جزو  ١٧١٢وي در سال .)) بازیابدآن، باعث شد كھ كلیسا قسمت عمده احترامي را كھ از دست داده بود 
  . قدیسین بھ شمار آمد
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این شخص ھمان كسي بود كھ . گرگوریوس سیزدھم بھ صورت آرامتري مشغول ادامھ اصالحات كلیسا شد
تقویم را اصالح كرد و بھ مناسبت كشتار سن بارتلمي مراسم قداس بر پا داشت و از خداوند مھربان 

داراي محاسني اخالقي بود، راه اعتدال را در پیش میگرفت، و طبعي  با وجود این، وي. سپاسگزاري كرد
اگر چھ پیش از كشیش شدن فرزندي نامشروع داشت، رومیھاي شھوتپرست از این خطاي . مھربان داشت

  . این پاپ خیرات و مبرات بسیار میكرد و در امور اداري خستگیناپذیر بود. كوچك او چشم پوشیدند

او را دیده بود، وي را  ١۵٨٠مونتني، كھ در سال . عمل آورد مورد ستایش پروتستانھا قرار گرفت
وي : ((ھمچنین نوشت. یافت)) پیرمردي خوش قامت، داراي چھرھاي با صالبت، و ریشي سفید و دراز((

او مانند كمك با وجود این، اقدامات .)) طبعي آرام دارد و در مسائل دنیوي خونسردي خود را حفظ میكند
از این لحاظ . كردن بھ مدارس یسوعیھا، تعقیب پروتستانھاي فرانسھ، و خلع الیزابت مستلزم پول بود

گرگوریوس براي بھ دست آوردن پول فرمان داد كھ نص قانون در مورد مالكان و اسناد مالكیت امالك در 
یجھ فقدان و ارث مستقیم میبایستي بھ بسیاري از امالكي كھ در نت. قلمرو پاپ بھ مورد اجرا گذاشتھ شود

پاپ واگذار شوند، یاتیولھاي پاپ كھ در پرداخت بدھیھاي خود سرپیچي كرده بودند، در این ھنگام تحت 
قربانیان واقعي یا آتي این جریان اطرافیان خود را مسلح كردند، حاضر بھ . تصرف گرگوریوس در آمدند

مرداني از طبقھ اشراف مانند آلفونسوپیكولومیني و . اختنددادن اراضي خود نشدند، و بھ راھزني پرد
ھا را  روبرتو ماالتستا سردستگي شورشیاني را بھ عھده گرفتند كھ شھرھا را بھ تصرف در میآوردند و راه

در این ھنگام گردآوري مالیات امكان نداشت، جلو ورود پول بھ رم گرفتھ شد، و پس . بر مسافران میبستند
گرگوریوس ناچار دست از ضبط امالك مردم برداشت، با . پاپ دچار ھرج و مرج گشت از چندي امور

  . پیكولومیني صلح كرد، و در شكستي ننگآور جان سپرد

ضرورتھا باعث ایجاد مردان میشوند، و یكي از این افراد فلیچھ پرتتي نام داشت كھ بھ عنوان سیكستوس 
وي در گروتاماره، . و از بزرگترین پاپھا بھ شمار میآید ،)١۵٩٠-١۵٨۵(پنجم بھ مقام پاپي برگزیده شد 

نزدیك آنكونا، در كلبھ محقري بھ دنیا آمد كھ سقف آن بھ اندازھاي بد كاھگل شده بود كھ نور از آن بھ 
وي پس . تولد یافتھ است)) نوراني((در روزگار بعد بشوخي میگفت كھ در خانوادھاي . درون كلبھ میتافت

ت مقدماتي در صومعھاي متعلق بھ فرقھ فرانسیسیان در مونتالتو، در یولوني و فرارا بھ از اتمام تحصیال
ھاي فصیح و بلیغ و  بھ سبب ایراد موعظھ; تحصیل پرداخت، و بھ دریافت درجھ دكترا در الھیات نایل آمد

ان پاپ و علت اینكھ در شصت و چھار سالگي بھ عنو; ابراز لیاقت در امور اداري بھ سرعت ترقي كرد
انتخاب شد آن بود كھ شوراي كاردینالھا او را مردي با اراده تشخیص داده، و وجود او را براي اعاده 

  . آرامش و اصالح امور ایاالت پاپي مفید دانستھ بود

خویشان طمعكارش دور او گرد آمدند و او نتوانست در برابر آنھا مقاومت كند، بدین ترتیب طرفداري از 
ولي جایي كھ مربوط بھ اقوام او نبود، پاپ خود را متین و انعطافناپذیر نشان . عھ یافتخویشاوندان اشا

  . میداد

حتي ظاھر او چندان جالب نبود، زیرا قامتي كوتاه و پھن، بدني نیرومند، پیشاني بزرگ، ریشي سفید و 
آنھا مخالفان را، عریض، بیني و گوشھایي بزرگ، ابرواني پرپشت و چشماني نافذ داشت كھ میتوانست با 

  بشره سرخگون او متناسب با خوي تند وي و سر بزرگش اراده تغییر . بیآنكھ سخني بگوید، خاموش كند

   

pymansetareh@yahoo.com



  

وي، با وجود سختگیریھایش، بذلوگو بود . گالري ناپذیرش را نشان میداد. پاپ سیكستوس پنجم: ساسوفراتو
ارم دوك ماین را شكست خواھد داد، زیرا روزي چنین پیشگویي كرد كھ ھانري چھ. و ھوش نافذي داشت

خود او كم . ھانري كمتر از ماین در بستر میماند، و ماین بیشتر از او در سر میز غذا وقت صرف میكند
  . میخوابید و زیاد كار میكرد

وي نخست در صدد برآمد كھ راھزنان موفق را سركوب كند، و براي این منظور قانون فراموش شدھاي 
یك روز قبل از انتصاب او بھ مقام . را، كھ بھ موجب آن حمل آالت قتالھ ممنوع بود، دوباره برقرار ساخت

ھ ھمھ آنھا را بھ دار سیكستوس دستور داد ك. پاپي، چھار جوان را بھ جرم نقض این قانون دستگیر كردند
خویشان آنھا از وي تقاضاي عفو كردند و خواستند كھ اجراي حكم را بھ تعویق اندازند، ولي او در . آویزند

چندي بعد، در میان جشن و سرور .)) تا زماني كھ من زندھام، ھر جنایتكاري باید بمیرد((پاسخ گفت، 
و این خود بھ ; پل سانت آنجلو برپا شده بود آویختندتاجگذاري او، آنھا را بر چوبھ داري كھ در نزدیكي 

  . منزلھ نطق افتتاحي و بیانیھاي درباره سیاست او راجع بھ جنایت بود

سپس پاپ بھ اشراف دستور داد كھ مردان مسلح خود را متفرق كنند، و قول داد ھر راھزني كھ راھزن 
قرار شد كھ این پاداش ; وي پاداش نیك داده شوددیگر را زنده یا مرده بھ وي تسلیم كند بخشیده شود و بھ 

ھنگامي كھ یكي از راھزنان با این . از طرف خانواده یا محلھ راھزني كھ دستگیر میشد پرداخت شود
سیاست بھ مخالفت پرداخت، سیكستوس بھ خانواده او دستور داد كھ وي را بیابند، وگرنھ خودشان اعدام 

سمومي بر پشت قاطرھایي گذاشت و بھ قاطرچیھا دستور داد كھ از دوك اوربینو غذاھاي م. خواھند شد
پاپ از این . این عده قاطرھا را غارت كردند و غذاھا را خوردند و مردند. كنار كمینگاه راھزنان بگذرند

  . عمل او بسیار خشنود شد
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ھاي  خانواده((خطاكاراني كھ متعلق بھ . بھ طبقات روحانیان یا بھ مقام اجتماعي اشخاص توجھي نمیشد
یكي از كشیشان كھ تمرد كرده بود، با دیگران بھ دار . بودند بدون ترحم یا تاخیر اعدام میشدند)) اول

پس از مدتي، اطراف شھر پر از اجسادي شد كھ بر اثر وزش باد تكان میخوردند، و ظریفان . آویختھ شد
ھاي  و میخكوب شده، بیش از ھندوانھرم حساب میكردند كھ شماره سرھاي بریدھاي كھ بھ پل سانت آنجل

  . دكانھا در بازار شدھاند

بھ ھر قسمتي از ایاالت او كھ ((مردم از وحشیگري پاپ شكایت میكردند، ولي سفیرانش بھ او گفتند كھ 
ھایي ضرب كرد و روي  این پاپ مغرور سكھ.)) گذارشان افتاده است، بھ نواحي آرام و امن برخوردھاند

وي از شدت پرھیزگاري دستور داد كھ كشیش و كودكي را بھ .)) كسي بھ من نمیرسد دست((آنھا نوشت 
و زن جواني را مجبور كرد كھ شاھد اعدام مادرش، ; جرم ارتكاب اعمال ھمجنس گرایانھ در آتش اندازند

 ھمچنین دستور داد كھ زناكاران را در صورت دستگیري اعدام. كھ او را بھ فاحشگي واداشتھ بود، بشود
افراد را بھ سبب جنایاتي كھ مدتي پیش مرتكب شده بودند تنبیھ میكردند، چنانكھ در اعالني بھ شوخي . كنند

نوشتھ بودند كھ سن پیر نیز بھ خود میلرزد، مبادا سیكستوس او را، بھ علت كندن گوش مالكوس ضمن 
  . توقیف مسیح، محكوم كند

از این لحاظ از . امور دولتي و اصالحات بپردازد وي ضمن این تعقیبھاي جنونآمیز فرصت یافت كھ بھ
ھمچنین دو خانواده . ضبط اموال مردم، كھ در زمان گرگوریوس سیزدھم آغاز شده بود، منصرف شد

كاردینالھا . قدیمي اورسیني و كولونا را، كھ دشمن یكدیگر بودند، با پیوند زناشویي میان آنھا با ھم آشتي داد
قدیمي برگزید، و امور دربار واتیكان را بین آنھا )) جماعت((جدید و چھار )) عتجما((را از میان یازده 

بھ روحانیان دستور داد كھ فرمانھاي اصالحاتي شوراي ترانت را رعایت كنند، و از اسقفھا . تقسیم كرد
لیت دانشگاه رم را بھ فعا. ھا سر بزنند و بھ اصالح امور آنھا بپردازند خواست كھ گاه گاه بھ صومعھ

واداشت و براي جا دادن كتابھاي جدید، بھ دومنیكو فونتانا دستور داد كھ ساختمان مجلل تازھاي جھت 
این ترجمھ از ; وي شخصا در ترجمھ كتاب مقدس بھ زبان التیني نظارت كرد. كتابخانھ واتیكان بسازد

  . یسي انجام پذیرفتلحاظ اھمیت مانند ترجمھاي است كھ در زمان جیمز از كتاب مقدس بھ زبان انگل

از این رو در تخریب . وي مانند اسالف دوره رنسانس خویش احترامي براي بقایاي ھنر مشركان قایل نبود
. سپتیتسونیوم، اثر سوروس، بیشتر كوشید تا ستونھاي آن را در ساختمان كلیساي سان پیترو بھ كار برد

ھاي یوپیتر،  یكسان كنند، و تھدید كرد كھ اگر مجسمھ ھمچنین پیشنھاد كرد كھ آرامگاه كایكیالمتال را با خاك
ولي اجازه داد كھ مینروا بر . آپولون، و مینروا را از كاپیتول بر ندارند، آن مكان را خراب خواھد كرد

گذشتھ از این، از . جاي خود بماند، با این فرق كھ نام آن را رم گذاشت، و بھ جاي نیزه او صلیبي قرار داد
ھاي پطرس  یانوس و ماركوس آورلیوس دفع اجنھ كرد، بدین معني كھ بر فراز آنھا مجسمھستونھاي ترا

سپس، براي آنكھ . حواري و بولس حواري را گذاشت و نام آن ستونھا را نیز بھ ھمان ترتیب تغییر داد
ون نشان دھد كھ شرك و كفر تحت انقیاد عیسویت در آمده است، دومنیكو فونتانا را مامور كرد كھ ست

سنگي و ھرمي شكلي را كھ كالیگوال از ھلیوپولیس آورده و نرون آن را در سیركوس ماكسیموس قرار 
این ستون از سنگ خارا بود، بیست و پنج متر ارتفاع داشت، و . داده بود بھ میدان سن پیترو انتقال دھد

و میكالنژ، گفتھ بودند كھ مھندسان استاد، مانند آنتونیودا سانگالو . وزن آن بیش از چھل و شش تن بود
دومنیكو و برادرش جوواني در یك سال این . حركت دادن آن از قدرت مھندسان دوره رنسانس خارج است

ماشینھاي عظیم، این اثر تاریخي را پایین آوردند و آن را جا بھ جا ). ١۵٨۶- ١۵٨۵(كار را آنجا دادند 
اسب، كھ چھل و چھار طناب ضخیم و بازو  ھشتصد كارگر،بھ قوت شعایر دیني، و صد و چھل. كردند

دومنیكو پس از انجام یافتن این كار، بھ صورت . مانند را میكشیدند، آن را در محل تازھاي قرار دادند
ھاي رسمي  سیكستوس بھ یادگار این عمل مدالھایي ضرب كرد و در این باره اعالمیھ. قھرمان رم در آمد

كرھاي كھ در باالي آن ستون بود، صلیبي گذاشت كھ شامل بھ جاي . جھت دولتھاي خارجي فرستاد
  . بود كھ عیسي بر روي آن جان داده بود)) صلیب واقعي((قطعھاي از 

  . سیكستوس چنین میپنداشت كھ مسیحیت پس از دوره رنسانس دوباره قوت و قدرت خود را بازیافتھ است
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آبراھھ . مذھبي را صورتي تازه بخشیداین پاپ خستگیناپذیر در دوره مختصر پنجسالھ خویش رم غیر
آلساندریا را، كھ ویران شده بود، تعمیر كرد و آنرا بھ اسم خود آبراھھ فلیچھ نامید، و بدین ترتیب مقداري 

ھمچنین، با . از آن آب گوارا و خنك را بھ شھر آورد، و آن را در بیست و ھفت آبنماي جدید جاري ساخت
پیشرفت قابل مالحظھاي صورت گرفت، و نھ ھزار و . ا سالم كردخشك كردن باتالقھا، ھواي شھر ر

دومنیكو فونتانا بھ دستور او . ششصد ایكر از اراضي احیا شد، ولي این اقدام پس از مرگش متوقف ماند
بھ طول خیابان . خیابانھاي تازھاي مطابق نقشھ كالسیك، كھ عبارت از خطوط مستقیم بود، احداث كرد

كلیساي عالي سانتاماریا مادجوره مركز چندین شارع عام . را خیابان فلیچھ نام نھاد سیستین افزود و آن
سیكستوس براي انجام دادن . رم اندك اندك بھ صورت كنوني در آمد. گشت كھ از آن منشعب میشدند

ھاي خویش، و آن ھم با خزانھ خالي، بر مایحتاج زندگي مالیات بست، ارزش مسكوكات را پایین  نقشھ
د، مناصب و مقامات را بھ اشخاص فروخت، و قول داد كھ ھر كس بھ خزانھ او ھدایایي تقدیم كند، تا آور

وي پولھاي خود را بھ دقت و شایستگي خرج كرد، و در . پایان عمر ھر سالھ مبلغي دریافت خواھد داشت
  . دالر در خزانھ باقي گذاشت ٠٠٠,٠٠٠,۶٠ھنگام مرگ معادل بیش از 

وي ھرگز از خیال باز آوردن انگلستان و آلمان بھ مذھب . ي او در سیاست خارجي بودبزرگترین نگران
این پاپ سیاستمداري الیزابت را . كاتولیك، و متحد ساختن كشورھاي مسیحي علیھ اسالم منصرف نشد

 و با آنكھ قول داد كھ در مخارج; ھایي كھ جھت خلع او صورت میگرفت كمك میكرد میستود، ولي بھ توطئھ
كشتیھاي اسپانیایي شركت كند، بھ طفره رفتن فیلیپ بدگمان بود، و در كمال زیركي اظھار داشت فقط در 

فرانسھ بزرگترین معماي . صورتي بھ او كمك خواھد كرد كھ سپاھیان اسپانیایي وارد خاك انگلستان شوند
تحت رھبري ھانري دو ناوار  قتلعام شده بودند، ١۵٧٢پروتستانھاي این كشور، كھ ھمكیشانشان در . او بود

فیلیپ بھ اتحادیھ كاتولیكھا كمك میكرد تا فرانسھ بھ . كھ مردي دلیر بود، بھ سوي پاریس پیش میرفتند
سیكستوس با این مسئلھ دشوار مواجھ بود كھ آیا اجازه . صورت كشوري كاتولیك بماند و متفق اسپانیا باشد

ھ فیلیپ كمك كند تا فرانسھ را بھ صورت مستعمره اسپانیا در دھد فرانسھ مذھب پروتستان را بپذیرد، یا ب
ولي براي آنكھ پاپ از تسلط عناصر غیر روحاني بركنار بماند، تعادل قوا میان فرانسھ و اسپانیا . آورد

ولي ھنگامي كھ . سیكستوس حاضر شد علیھ ھانري وارد جنگ شود ١۵٨٩در سال . الزم بھ نظر میرسید
فیلیپ تھدید كرد كھ . ذھب كاتولیك را بپذیرد، سیكستوس از نقشھ خود منصرف شدھانري قول داد كھ م

اسپانیا را از تحت فرمان پاپ خارج خواھد كرد، و یكي از یسوعیھاي اسپانیا پاپ را طرفدار بدعت 
سرانجام . ولي سیكستوس در تصمیم خود پافشاري كرد و سفیر ھانري را بھ حضور پذیرفت; معرفي كرد

د كھ اعتقاد او بھ ھانري موجھ بوده است، زیرا فرانسھ تابع كلیساي رم باقي ماند و بھ منزلھ معلوم ش
  . وزنھاي علیھ اسپانیا بھ كار رفت

نھ كاردینالھا، نھ . این امر آخرین پیروزي او بود، و شاید بتوان گفت كھ دشواري آن وي را فرسوده كرد
; كاردینالھا از سختگیریھاي او بھ جان آمده بودند). ١۵٩٠(اشراف، و نھ مردم از مرگ او متاسف نشدند 

و مردم، كھ ; اشراف، بر خالف عرف و عادت احترامآمیز خود، مجبور شده بودند از قانون اطاعت كنند
تا حد امكان مالیات پرداختھ و بر اثر صلح نامعھودي تادیب شده بودند، میخواستند مجسمھ سیكستوس را 

اما پس از تخفیف ضرباتي كھ وي وارد كرده بود، مردم توانستند علیرغم . دازنددر كاپیتول بھ خاك ان
تاریخنویس با انصافي بھ نام لكي . ستمگري و غرور و قدرتطلبي او، اقداماتش را نیز در نظر بیاورند

 درباره وي گفتھ است كھ اگر او را بزرگترین فرد نتوان دانست، بزرگترین سیاستمداري میتوان شمرد كھ
  . بر منصب پاپي نشستھ است

یكي كلمنس ھشتم است كھ سولي پروتستان : در میان اخالف او در این دوره دو تن مخصوصا حایز اھمیتند
در میان پاپھایي كھ در رم حكومت راندھاند، وي تنھا كسي بود كھ از تعصب : ((درباره او چنین گفتھ است

اما این پاپ .)) مھرباني و ترحم را پیشھ خود ساختھ بودخالي بود و، طبق توصیھ انجیل، بیش از دیگران 
و بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ جوردانو برونورا بسوزانند ) ١۵٩٩(بھ بئاتریچھ چنچي ترحم نكرد 

)١۶٠٠ .(  
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ولي ; پاپ دیگر اوربانوس ھشتم نام داشت كھ در آغاز بھ اسپانیا و اتریش در جنگھاي سي سالھ كمك كرد
. كھ این دو كشور كوشیدند كھ مانتوا را بھ تصرف در آورند، ترسید قلمرو خود وي محاصره شود ھنگامي

از این رو، قدرت دیپلماسي خود را معطوف بھ ھمكاري با ریشیلیو كرد و لشكرھاي پروتستان گوستاووس 
ھ جنگجویي این پاپ، كھ تحت تاثیر روحی. آدولفوس را براي تضعیف امپراطوري ھاپسبورگ بھ كار برد

اوربینو را بھ تصرف در ; عصر خود قرار گرفتھ بود، مسائل روحاني را تابع قدرت دنیوي خویش كرد
و بر آن و بر ایاالت دیگر نیز مالیاتي سنگین بست تا مخارج لشكركشي علیھ دوك پارما را تامین ; آورد
ایاالت ((ان چنین گزارش داد كھ این لشكركشي بھ جایي نرسید، و پس از مرگش یكي از سفیران واتیك. كند

این سفیر .)) پاپي بھ چنان فساد و فرسودگي دچار شدھاند كھ امكان ندارد دوباره ترقي كنند یا بھبود یابند
مردم . آثار بھبود در ھمھ امور كلیسایي ظاھر شد، و در اقدامات پاپ بعدي نیز آشكار گشت. اشتباه میكرد

و مشقت را با دینداري شدید و تخیلي تسكین میدادند، ھنوز بھ امكنھ مقدس  ساده ایتالیا، كھ از دیرباز سختي
ھاي مذھبي بھ راه میانداختند، بھ یكدیگر معجزات جدید خبر میدادند، و با ذوق  خویش روي میآوردند، دستھ

  . باال میرفتند سكاالسانتاو شوق آمیختھ بھ رنج روي زانوھاي خود از 

قدیساني مانند فیلیپ نري، فرانسواي سالي، و ونسان دوپول نشان دادند كھ كلیسا میتواند مانند سابق عالقھ 
قدیس آلویسیوس گونتساگا، كھ از یسوعیان بود، . بھ تقوا را در مردم برانگیزد و آنھا را سرگرم سازد

). ١۵٩١(از قربانیان طاعون در رم پرستاري میكرد، در بیست و سھ سالگي در گذشت ضمن آنكھ 
دنیاپرستي و فساد در دربار پاپ در نتیجھ حمالت مصلحان پروتستان، نصایح قدیسان، و اقدامات اسقفھایي 

ا پاپ نھضت اصالحي، ولو بتدریج، از زمان یك پاپ ت. نظیر قدیس كارلو بورومئو اھل میالن تخفیف یافت
ھاي تازھاي بھ وجود آمدند، مانند اوراتورینھا  ھاي مذھبي دیرین احیا شدند و فرقھ فرقھ. دیگر قوت گرفت

، خواھران موسسھ خیریھ )١۶٢۴(، الزاریستھا )١۵٧٨(، راھبان وابستھ بھ قدیس آمبروسیوس )١۵۶۴(
شیشان برپا شد، مبلغان در ھمھ كشورھاي كاتولیك سمینارھایي جھت تعلیم ك. ، و نظیر آنھا)١۶٣٣(

كاتولیك بھ ھر سرزمین غیرمسیحي میرفتند، تن بھ خطر و سختي میدادند، بھ معالجھ بیماران میپرداختند، 
ھاي سیاسي  یسوعیھاي شگفتانگیز و سرسخت در فرانسھ مشغول توطئھ. و جوانان را تربیت میكردند

خاطر عقیده خود جان دادند، و در پنج قاره مشغول شدند، در آلمان با پروتستانھا جنگیدند، در انگلستان بھ 
  . شدند)) كفار((تبلیغ دین مسیح بھ 

III -  یسوعیھا  

   در اروپا -١

، فرقھ یسوعي قدیس فرانسوا بورژیا را، كھ اخالق و زندگیش نمونھاي از )١۵۶۵(پس از مرگ دیگولینت 
وي، كھ در خانوادھاي متمول دیده بھ جھان . خود برگزید سردارياخالق و زندگي مردم آن عصر بود، بھ 

گشوده و نوه پاپ الكساندر ششم بود، بعدا بھ لقب دوك گاندیا و نایبالسلطنھ كاتالونیا ملقب شد، با پادشاھان 
بھ فرقھ جدید پیوست، ھمھ ثروت شخصي خود را بھ آن بخشید، و در  ١۵۴۶سال  طرح دوستي ریخت، در

او را ردمركوریان، كھ جانشین او شد، اثري از خود . نتیجھ تقدس بسیار خویش جزو قدیسین بھ شمار آمد
ولي كلودیو آكواویوا آن فرقھ را با چنان حكمت و مھارتي ضمن یك دوره ; در تاریخ بھ جاي ننھاده است

رھبري كرد كھ اكنون بسیاري از یسوعیھا او را، پس از ایگناتیوس ) ١۶١۵- ١۵٨١(ھلسالھ پرمشقت چ
حدود پنج ھزار یسوعي وجود داشتند، ولي در زمان وفاتش این . لویوالیي، بزرگترین سردار خود میدانند

  . عده بھ سیزده ھزار نفر رسیدند

در  ١٨٣۶ارس را تعیین كردند و این برنامھ تا سال جمعي از دانشمندان یسوعي تحت ریاست او برنامھ مد
كودكاني كھ سن آنھا یازده تا چھارده سال بود . مدارس یسوعیھا در مورد روش تحصیلي آنھا رعایت میشد

سھ سال آن را صرف آموختن ; دوره تحصیلي آنھا شش سال بود. میتوانستند در این مدارس درس بخوانند
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یني میكردند، و بقیھ را بھ فراگرفتن فلسفھ بھ معني واقعي آن میگذراندند، یعني زبان و ادبیات یوناني و الت
از مجموعھ قراین و امارات چنین . علوم طبیعي، منطق، علم مابعدالطبیعھ، و علم اخالق را میآموختند

فلسفھ مدرسي مرسوم بود و ھنوز روش . برمیآید كھ ھمھ موضوعات بھ طرزي شایستھ تدریس میشدند
زیستشناسي و تاریخ غیرمذھبي جدید غالبا مورد توجھ نبود، و . بي وجود نداشت كھ جاي آن را بگیردمناس

تقریبا در ھمھ مدارس آن زمان تدریس نمیشد، و شاید این امر بدان علت بود كھ منظره وحشتناك مبارزه 
. سادگي مذھبي بود براي زیستن در میان جانوران، و وجود جنگھاي تقریبا متمادي بین بشر، مغایر با

یسوعیھا با . روي ھم رفتھ، برنامھ مذكور تركیب ماھرانھاي از اصول قرون وسطایي و رنسانس بود
ھایي ترجمھ كردند و روي صحنھ  قابلیت انطباق شگفتانگیزي از تجدید درام استقبال كردند، نمایشنامھ

ھا از عصر خود پیشتر  ترتیب دادن منظره ھایي نوشتند، و در اداره كردن صحنھ و آوردند یا خود نمایشنامھ
گذشتھ از این، براي تلطیف ذھن و خرد، مباحثھ را تشویق میكردند، ولي معلم و شاگرد را از آوردن . بودند

ظاھرا ھدف آنان این بود كھ طبقھاي تحصیلكرده ولي محافظھكار بھ وجود . افكار بدیع و تازه منع مینمودند
عملي و مدبرانھ باشد، اما ذھن افراد آن طبقھ بر اثر شك و تردید در اصول دین  بیاورند كھ قادر بھ ھدایت

  . مشوش نشده باشد و خود آنھا ایماني راسخ بھ مذھب كاتولیك داشتھ باشند

تقریبا در ھمھ موارد، مدارس یسوعي توسط مراجع غیرمذھبي و رھبران كلیسایي یا افراد متمول تاسیس 
اگر چھ چند مدرسھ یسوعي مخصوص فرزندان توانگران . آنھا تسلط كامل داشتندمیشدند، ولي یسوعیھا بر 

تاسیس شدند، ولي بیشتر آنھا، بدون اخذ شھریھ، بھ روي شاگردان با استعداد از طبقات غني و فقیر باز 
  . بودند

و مردمي  آموزگاران آنھا، كھ معموال عضو فرقھ بودند، بھتر از آموزگاران پروتستان تربیت شده بودند،
پرھیزگار بودند، حقوق نمیگرفتند، و جامھ كشیشي و قیافھ آنھا ھیبتي آمیختھ بھ احترام بھ آنان میداد، بھ 

بسیاري از پروتستانھا . طوري كھ میتوانستند بدون توسل بھ ارعاب یا تنبیھ بدني، انضباط را برقرار كنند
یب امیدوار بودند كھ نھ تنھا آنھا را با ادبیات كودكان خود را بھ مدارس یسوعي میفرستادند، و بدین ترت

اما در : ((فرانسیس بیكن نوشتھ است. كالسیك آشنا كنند، بلكھ بھ آنھا تربیتي عالي از لحاظ اخالقي بدھند
مورد علم تعلیم و تربیت، مختصرترین قاعده این خواھد بود كھ با مدارس یسوعیھا مشورت كنیم، زیرا 

، یسوعیھا داراي سیصد و ھفتاد و دو مدرسھ ١۶١۵در سال .)) وجود نیامده استچیزي بھتر از آنھا بھ 
، ھفتصد و شصت و نھ مدرسھ و بیست و چھار دانشگاه داشتند كھ در سراسر جھان ١٧٠٠بودند و در سال 

 در كشورھاي كاتولیك، ھمھ تعلیمات متوسطھ تقریبا بھ دست آنھا افتاد، و بدین ترتیب این. پراكنده بودند
  . فرقھ در تربیت افكار عمومي نفوذي بسزا یافت

آكواویوا آنھا را منع كرد كھ كشیش . از طرف دیگر، فرقھ یسوعي خود را مورد توجھ پادشاھان قرار داد
با وجود این، حتي در زمان حیات . مخصوص پادشاھان بشوند، و آنھا را از شركت در سیاست باز داشت

از این تاریخ . تون دعوت ھانري چھارم را پذیرفت و رھبر روحاني او شدآكواویوا، كشیشي بھ نام پدر كو
بھ بعد، یسوعیھا با عقیده ولتر، كھ ھوشمندترین شاگردان آنھا بود، موافق شدند كھ بھترین وسیلھ براي 

، یسوعیھا بھ عنوان كشیش مخصوص صدھا تن از ١٧٠٠تا سال . ایجاد ملت، تربیت پادشاه آن است
زنان آن روزگار مخصوصا رفتار خوب آنھا و اغماضشان را در امور دنیوي . ام شده بودندمشاھیر استخد

  . و این كشیشان زیرك، در نتیجھ خدمت بھ زنان بزرگ، در نزد مردان بزرگ تقریب یافتند; میپسندیدند

از ; مجزا بمانندھا از جھان  یسوعیھا علنا میگفتند كھ مایلند با آحاد بشر معاشرت كنند، نھ اینكھ در صومعھ
بھ عقیده آنان، پیروي از . این رو تعلیمات اخالقي خود را متناسب با عادات اصالحناپذیر بشر میساختند

اصول اخالقي مسیحیت فقط براي راھبان و مقدسان امكان داشت و، با توجھ بھ طبیعت بشري، در اصول 
توسط ارسطو علیھ كمال جویي افالطون این طرز تعدیل اصول اخالقي . اخالقي میبایستي تغییراتي داد

انجام گرفتھ، و ربیھا نیز از آن براي تطبیق قوانین كھنھ عبراني با محیطھاي تازه زندگي استفاده كرده 
یسوعیھا، اگر چھ در اصول مذھب خویش و معموال در زندگي روزانھ لذات جسماني را خوار . بودند

ا اندازھاي آن را از لحاظ اخالقي جایز میدانستند، تا مبادا میشمردند، بھ واقعیت آن پي برده بودند و ت
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دانشمندان یسوعي، و ھمچنین سایر . گناھكاران سر بھ شورش بردارند و از اطاعت كلیسا خودداري كنند
دانشمندان علوم االھي، براي آنكھ از كشمكش اصول مسیحیت و طبیعت بشر بكاھند، بھ روشي متوسل 

ولي اجازه بدھید این علم دقیق . ار بردن اصول اخالقي در موارد بخصوص بودشدند كھ عبارت از بھ ك
  . را، تا زماني كھ بھ سرگذشت بزرگترین دشمن آن یعني پاسكال میرسیم، ترك كنیم

بعضي از آنان، مانند . یسوعیھا معموال در مسائل مربوط بھ علوم االھي داراي عقاید آزادیخواھانھاي بودند
، چنین میپنداشتند كھ الزم نیست باور كنیم كھ ھر كلمھ )١۵٨۵(اي لس و ھامل در لوون دو كشیش بھ نامھ

تقریبا ھمھ یسوعیھا با این اصل مدرسي . یا ھر اصلي از كتاب مقدس بھ وسیلھ خداوند الھام شده است
د ماریانا و عده نسبتا زیادي از آنھا مانن; موافق بودند كھ قدرت حكومتھاي غیرمذھبي ناشي از مردم است

ولي ; را بھ وسیلھ نمایندگان قانوني خود خلع یا اعدام كنند)) بد((بوزنباوم بھ مردم حق میدادند كھ پادشاه 
در این مورد بھ مفھوم بدعتگذاري بھ كار میرفت، و شاید توجھ یسوعیھا بھ این اصل دموكراتیك )) بد((

. كھ از قدرت عالي و منحصرا آسماني او دفاع كنندناشي از حس انقیاد آنھا نسبت بھ پاپ بود، و میخواستند 
ھمچنین از توجھ زیاد بھ . یسوعیھا، بر خالف لوتر، اعمال خوب را جھت نیل بھ نجات موثر میدانستند

گناھكاري ذاتي انتقاد میكردند، و براي مقابلھ با اصل وحشتآور تقدیر، كھ بولس، آوگوستینوس، لوتر، 
یكي از . بودند، اظھار میداشتند كھ اراده افراد نیز در سرنوشت آنھا تاثیر داردكالون، و یانسن بدان معتقد 

یسوعیھاي پرتغال بھ نام لویس مولینا در محافل غیرمذھبي غوغایي برپا كرد، زیرا میگفت كھ بشر میتواند 
با لطف  بھ وسیلھ اراده و اعمال خود سرنوشت جاوداني خویش را تعیین كند، و اراده آزاد بشر میتواند

دانشمندان علوم االھي از فرقھ دومینیكان تقاضا كردند كھ . خداوندي ھمكاري كند و حتي بر آن غالب شود
  . مولینا بھ عنوان شخصي بدعتگذار محكوم شود

یسوعیھا بھ دفاع از او برخاستند، و این مناقشھ بھ جایي رسید كھ كلمنس ھشتم بھ ھر دو طرف دستور داد 
  ). ١۵٩۶. (كنند كھ با یكدیگر صلح

اصول اخالقي نسبتا انساني یسوعیھا و عقاید اساسي، اجتماعات محافظھكار، و قدرت روزافزون آنھا 
قدیس كارلو . باعث شد كھ كشیشان معمولي كاتولیك از آنھا كناره بگیرند، و پروتستانھا از آنھا متنفر شوند

سارپي . بھ طرزي افتضاحآمیز اغماض میكنند بورومئو آنان را متھم ساخت كھ نسبت بھ گناھكاران متنفذ
میگفت كھ اگر پطرس حواري داراي كشیش مخصوصي از فرقھ یسوعي بود، ممكن بود كھ مسیح را انكار 

موتیوویتلسكي، كھ پس از آكواویوا رھبر یسوعیھا شد، بھ افراد فرقھ خویش . كند و گناھي ھم مرتكب نشود
روحانیان انگلستان، كھ معتقد بودند . باعث انتقاد شدید شده است تذكر داد كھ عالقھ آنھا بھ كسب ثروت

پادشاھان آنھا در نتیجھ حقي االھي سلطنت میكنند، از نظریھ یسوعیھا در مورد فرمانروایي مردم و احیانا 
ت قدر: ((رابرت فیلمر از عقیده كاردینال بالرمینو انتقاد كرد كھ گفتھ بود. اعدام پادشاه بھ وحشت افتادند

پروتستانھاي .)) غیرروحاني یا كشوري در دست مردم است، مگر اینكھ آن را بھ پادشاھي تفویض كنند
مخلوق شیطانند و جھنم آنھا را از دھان خود بیرون ((آلمان با یسوعیھا مبارزه میكردند و میگفتند كھ آنھا 

 ١۶١٢در سال . دوگر بسوزانند، و بعضي از ایشان اصرار داشتند كھ آنھا را بھ عنوان جا))انداختھ است
كتابي در لھستان تحت عنوان نصایح پنھاني انتشار یافت كھ میگفتند موضوع آن دستورھاي محرمانھاي بھ 

بیست و دو  ١٧٠٠این كتاب، كھ تا پیش از سال . یسوعیھا در مورد فن كسب قدرت و تحصیل میراثھاست
د، ولي امروزه بھ طور كلي آن را ھجویھاي زیركانھ یا بار بھ چاپ رسید، تقریبا تا زمان ما مورد قبول بو

  . اثري جعلي و گستاخانھ میشمارند

  خیانت بھ كشور - ٢

در نظر ملتھاي كاتولیك، شایستگي یسوعیھا بھ عنوان معلم، و شجاعت آنھا بھ عنوان مبلغ مذھبي بھ مراتب 
و توام با اخالص آنان در اشاعھ دین  ھاي مذھبي نیز در كار خطرناك سایر فرقھ. بیش از نقایص آنھا بود

سھیم بودند، ولي بیپروایي، جرئت، و جانفشاني یسوعیھا در ھند، ژاپن، چین، امریكاي شمالي و جنوبي 
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در ھند، اكبرشاه امپراطور مغول، كھ پادشاھي روشنفكر بود، بعضي از یسوعیھا را بھ دربار . بینظیر بود
و با كنجكاوي و دلسوزي بھ سخنان آنان گوش داد، ولي حاضر  )١۵٧٩(خود در فتچور سیكري فراخواند 

یكي از اشراف ایتالیا بھ نام روبرتو دنوبیلي بھ عضویت فرقھ یسوعي . نشد حرمسراي خود را بھ ھم بزند
، بھ تحقیق در عقاید و مراسم ھندوھا پرداخت، جامھ برھمنھا را پوشید، بھ )١۶٠۵(در آمد، بھ ھند رفت 

یسوعیھاي . گي كرد، مطالبي بھ سانسكریت تالیف كرد، و جمعي را بھ آیین مسیح در آوردشیوه آنھا زند
مبلغان یسوعي از رشتھ . دیگر نیز بھ صورت جوكي در آمدند و در میان طبقات پایین بھ فعالیت پرداختند

العات موثقي ھاي ھیماالیا گذشتھ، بھ تبت رفتند، و براي نخستینبار و تا مدتھا براي آخرین بار اط كوه
  . درباره آن دنیاي ناشناس در اختیار اروپاییان گذاشتند

ادعا كردند كھ صد ھزار نفر را بھ آیین  ١۵٨٠یسوعیھا وارد ژاپن شدند، و در سال  ١۵۴٩در سال 
در سال ; بھ آنان دستور داده شد كھ از جزایر ژاپن بیرون بروند ١۵٨٧در سال . عیسوي در آوردھاند

ھمچنین راھبان فرقھ فرانسیسیان مورد زجر و تعقیب شدید قرار گرفتند، و ضمن آن عده  این عده و ١۵٩٧
زیادي از كشیشان، راھبان، و ھزاران تن از عیسویان ژاپني مصلوب شدند و این خود فن جدیدي بود كھ 

رد ژاپن گروه تازھاي از یسوعیھا وا ١۶١۶در حدود سال . كشندگان آنھا مدعي بودند از انجیل آموختھاند
اما بازرگانان ھلندي و انگلیسي، كھ تصور میكردند یسوعیھا . شد و عده زیادي را بھ آیین مسیح در آورد

راه را براي تجارت پرتغالیھا یا اسپانیاییھا ھموار میكنند، دولت ژاپن را بر آن داشتند كھ دوباره آنھا را 
مسیحیت از  ١۶۴۵ند، بھ طوري كھ در سال بدین ترتیب، سي و یك یسوعي را بھ قتل رساند. تعقیب كند

  . ژاپن رخت بر بستھ بود

ورود بھ چین كار خطرناكي بود، زیرا امپراطوران آن كشور تصمیم گرفتھ بودند كھ ھر فرد عیسوي را 
دیدیم كھ قدیس فرانسواگزاویھ، كھ تصمیم داشت مردم چین را بھ آیین . كھ بھ چین قدم گذارد بھ قتل برسانند

ان پرتغالي بنگاھي در بازرگان ١۵۵٧در سال ). ١۵۵٢(مسیح در آورد، در نزدیكي آن كشور در گذشت 
در آنجا چند نفر یسوعي اوقات خود را وقف یادگیري . ماكائو در ساحل جنوب خاوري چین تاسیس كردند

سرانجام دو تن از آنھا، یكي ماتئوریتچي و دیگري میكلھ رودجیري وارد . ھاي چیني كردند آداب و لھجھ
ي و دیواري، كتاب، نقشھ، ابزار، زبان، علم ایالت كوانتونگ شدند، در حالي كھ خود را با ساعتھاي مچ

ریتچي و . نایب السلطنھ ایالتي از دیدن این ابداعات شاد شد. ھیئت، و ریاضیات مجھز كرده بودند
رودجیري نامھاي چیني بر خود نھادند و لباسھاي آنان را پوشیده بودند، و مردماني پر كار بودند و با 

از این رو، . یھا از پروردگان تمدن جوان و ناقص اروپا توقع داشتندحجب و حیایي رفتار میكردند كھ چین
ریتچي سپس بھ كانتون رفت و اشراف آنجا را با اطالعات علمي . بھ آنان اجازه داده شد كھ در چین بمانند

ھاي مناسب و قابل اعتماد كشید،  نقشھ. وي ساعتھاي آفتابي ساخت. و جغرافیایي خویش مسحور كرد
و با نوشتن یك كاتشیسم، كھ در آن اصول عقاید مسیحیت را بھ ; ومي دشوار بھ عمل آوردمحاسبات نج

وسیلھ نقل قولھایي از منابع كالسیك شرقي تایید كرده و توضیح داده بود، توانست دوستان تازه خود را بھ 
ك ساعت و ی) ١۶٠١(وي در نتیجھ اغماضي كھ مشاھده كرد، بھ حوالي پكن رفت . مسیحیت متمایل كند

ھنگامي كھ این ساعت از كار افتاد و ھیچ دانشمند چیني نتوانست . دیواري براي امپراطور كانگشي فرستاد
ریتچي پذیرفت و ساعت را . شخصي را بھ سراغ ھبھ كننده آن فرستاد)) فرزند آسمان((آن را تعمیر كند، 

پس از چندي ریتچي و سایر . تعمیر كرد، و آالت علمي دیگري را بھ امپراطور كنجكاو تقدیم داشت
امپراطور مھربان در راه تبدیل مذھب بسیاري از . یسوعیھا توانستند بھ دربار سلسلھ مینگ راه یابند

یسوعي دیگري، بھ نام یوھان آدام شال فون بل، ) ١۶١٠(پس از مرگ ریتچي . اشراف موانعي ایجاد نكرد
قویم چیني را اصالح نمود، توپھاي بسیار خوبي وي ت. كار علمي و تبلیغي ھیئت یسوعي را دنبال كرد

براي ارتش چین ساخت، بھ صورت یكي از دوستان صمیمي و معزز امپراطور در آمد، جامھ ابریشمین 
و یك سال پس از . مخصوص اشراف را پوشید، در قصر زندگي كرد، بھ سیاست پرداخت، بھ زندان افتاد

  . خروج از آن در گذشت

در چین، . ھ تا قرن ھجدھم ادامھ یافت، شاید باعث تفریح یك مورخ فیلسوف بشودبقیھ این داستان، ك
. از تعصب در علوم االھي دست برداشتھ بودند. یسوعیھا، كھ تا اندازھاي سرگرم مسائل علمي بودند
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. ھنگامي كھ با آثار كالسیك چین آشنا شدند، از حكمت جالبي كھ در آن كشف كردند بھ شگفت افتادند
مي كھ چینیھا براي نیاكان خود داشتند انگیزه قابل مالحظھاي براي ثبات اخالقي و اجتماعي محسوب احترا
اما سایر مبلغان بھ . و در آیین كنفوسیوس چیزھایي بود كھ موجب پرستش این شخص میگشت; میشد

ل رستگاري كھ یسوعیھا بھ اندازه كافي بھ صلیب و اص) ١۶۴۵(دستگاه تفتیش افكار رم شكایت میكردند 
بشر احترام نمیگذارند، و این امر ممكن است چینیھا را، كھ قتل خدایي را بھ دست بشر باور ندارند، دچار 

و ; ھمچنین میگفتند كھ یسوعیھا مراسم قداس را، نھ بھ زبان التیني، بلكھ بھ چیني بر پا میدارند. وحشت كند
سمت اعظم مراسم مذھب بومي خود را نگاه دارند و بھ بھ كساني كھ تازه ایمان آوردھاند اجازه میدھند كھ ق

عنوان پزشك، جراح، بازرگان، صراف، و مشاور سرداران و امپراطوران ثروت ھنگفتي بھ دست 
ھا  یسوعیھا ھم بھ نوبھ خود از اقدامات دومینیكیان و فرانسیسیان وحشت میكردند، زیرا این فرقھ. میآورند

نھا راه رستگاري از محكومیت جاوداني است، و اجدادي كھ آنھا میپرستند بھ چینیھا میگفتند كھ مسیحیت ت
اینوكنتیوس دھم بھ یسوعیھا فرمان داد كھ از تقدیم گوشت و مشروب بھ . در آتش جھنم میسوزند

در این ضمن كشیشان یسوعي مطالبي درباره زندگي، مذھب، و افكار . اجداد خودداري كنند)) ھاي سایھ((
  . پا میفرستادند، كھ در قرن ھجدھم از عوامل تزلزل اركان مسیحیت شدچینیھا بھ ارو

مبلغان یسوعي در امریكاي جنوبي، با تاسیس مراكز پزشكي، ایجاد مدارس، و با كوششھاي خود بھ منظور 
ھمچنین فرھنگھا و . كاستن از ظلم و ستم اسپانیاییھا، احترام و اطمینان بومیان را نسبت بھ خود جلب كردند

ستور زبانھایي نوشتند، نواحي خطرناك داخلي را كشف كردند، و در پیشرفت جغرافیایي سھمي بسزا د
  . یافتند

گذشتھ از این، پوست درخت مخصوصي بھ نام گنھگنھ را بھ اروپا فرستادند كھ در معالجھ ماالریا بسیار 
  . موثر افتاد، و در پاراگھ جامعھاي كمونیستي بنیان نھادند

یسوعیھا در میان بامپاسھا و جنگلھاي مجاور رودخانھ اوروگھ، و بر فراز آبشارھاي خطرناكي كھ مایھ 
دلسردي استعمارگران بودند، كوچنشینھایي از سرخپوستان تشكیل دادند و با اجازه فیلیپ سوم، پادشاه 

آنان . بھ آنجا منع كردنداسپانیا، ھمھ سفیدپوستان را، بھ استثناي یسوعیھا و حاكم مستعمرات، از ورود 
دویست ھزار ((مدعي بودند كھ ساكنان آن قسمت داراي طبعي كودكانھ و مھربانند، و مركب از 

سپس زبان بومیھا را فرا گرفتند، ولي بھ آنھا .)) سرخپوستند كھ از ھر لحاظ براي ملكوت خدا آمادھاند
تعمارگران بازداشتند، براي آنكھ آنان را بھ آیین اسپانیایي یا پرتغالي نیاموختند و آنھا را از آمیزش با اس

مسیح درآوردند، نظر آنھا را با نیكي، انسانیت، و موسیقي بھ خود جلب كردند ھمچنین مدارسي براي تعلیم 
ھایي تربیت كردند كھ نواختن تمام آالت عمده موسیقي اروپایي را فرا گرفتند، و  موسیقي بنا نھادند و دستھ

پس از مدتي، بومیان توانستند . تصنیفي حتي منتخباتي از اپراھاي ایتالیایي را مینواختندتقریبا ھر نوع 
دستھجمعي آواز بخوانند، و تصریح شده است كھ در میان ھزاران صدایي كھ برمیخاست یك نت غلط شنیده 

ن آنكھ آنان دستھاي از نوازندگان، بومیان را ضمن رفت و آمد بھ محل كار مشایعت میكردند و ضم. نمیشد
ھاي مسیحي را با آواز،  جشنواره. در دكانھا و دشتھا مشغول كار بودند، براي آنھا آھنگھایي میسرودند

ھاي خندھآوري نیز میساختند و بھ  كشیشان یسوعي نمایشنامھ. رقص و مسابقات ورزشي برپا میداشتند
  . بومیان طرز بازي كردن در آنھا را میآموختند

بومیان از خود استعداد عجیبي در تقلید از . لتي كامال تحت نظارت یسوعیھا بودامور اقتصادي و دو
محصوالت اروپایي نشان میدادند، و حتي قادر بھ ساختن ساعتھاي پیچیده، توریھاي ظریف، و آالت 

 كار اجباري بود، ولي بھ جوانان اجازه داده میشد كھ پیشھ خود را معین كنند و قسمتي. موسیقي نیز بودند
یسوعیھا . حد متوسط كار روزانھ ھشت ساعت بود. از وقت خود را نیز بھ تفریح و آموختن بگذرانند
قسمتي از زمینھا در تصرف افراد بود، ولي قسمت عمده . ساعات كار، عبادت، و بازي را تعیین میكردند

ي بذر یا سالھاي كم بخشي از آن برا. محصول دسترنج جامعھ بھ دولت داده میشد. آن بھ جامعھ تعلق داشت
محصول كنار گذاشتھ میشد، و قسمت بیشتر آن میان بیست ھزار خانواده بر حسب نیازمندیھاي آنھا تقسیم 

شاید ھم قسمت مختصري از آن صرف مخارج صد و پنجاه یسوعي میشد كھ بھ عنوان مدیر، . میگشت
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بنا بھ تقاضاي یسوعیھا صادر طبق یك فرمان شاھي، كھ . ناظر، پزشك، معلم، و كشیش خدمت میكردند
شده بود، این عده حق نداشتند كھ در منافع اقتصادي شریك شوند، و میبایستي گاه گاه بھ رئیس ایالتي خود 

  . حساب پس بدھند

ولي اعدام ; كیفر عبارت بود از شالق زدن، حبس ،یا تبعید. امور قضایي در دست قاضي و پلیس بومي بود
از خود داراي بیمارستان و مدرسھ و كلیسا بود، و نیازمندیھاي پیران و یا  ھر كوچنشیني. مرسوم نبود

: حكومت یسوعیھا نوعي كمونیسم بود كھ بنیان آن بر اساس مذاھب استوار شده بود. معلولین را بر میآورد
بومیان قوت خود را دریافت میداشتند و ھمچنین از امنیت و آرامش یك زندگي فرھنگي محدود بھرھمند 

  . یشدند، ولي در عوض مسیحیت و انضباط را میپذیرفتندم

ممكن است بپرسیم كھ یسوعیھا این طرز حكومت قابل مالحظھ را از كجا كشف كردند شاید قسمتي از آن 
اثر مور، قسمتي دیگر از انجیل، و قسمتي را نیز از قوانین خود فرقھ، كھ در ) ١۵١۶(را از یوتوپیا 

در ھر صورت، این روش . منزلھ جزیره كمونیستي كوچكي بود اقتباس كردند دریاي بیكران خردگرایي بھ
مورد پسند بومیان واقع شد و بدون توسل بھ زور و بھ وسیلھ عقیده دیني مستقر گشت، و تا صد و سي سال 

ھنگامي كھ این جامعھ از خارج مورد حملھ قرار گرفت، افراد آن با . باقي ماند) ١٧۵٠تا  ١۶٢٠از حدود (
حتي آن عده از فیلسوفان فرانسھ كھ شكاك . نان شدتي از خود دفاع كردند كھ باعث تعجب مھاجمان شدچ

  . بودند تحت تاثیر قرار گرفتند

در پاراگھ تاسیس كردند كھ فقط ][ حكومت یسوعیھا نوعي حكومت سلطنتي : ((در آالمبر نوشتھ است
چون بر آن نواحي استیال یافتند، مردمي را كھ و ; متكي بھ قدرت ایمان و روش معتدل حكومت آنان بود

  . نامید)) ولتر این تجربھ را یك پیروزي بشریت. ((تحت تسلط خود داشتند خوشبخت ساختند

بازرگانان . این جامعھ از آن لحاظ با شكست رو بھ رو شد كھ نتوانست خود را از جوامع دیگر مجزا كند
و كوچنشینان اسپانیایي، بھ سبب محروم ; امور تجاري میكردند اسپانیایي، یسوعیھا را متھم بھ اشتغال بھ

شدن از دسترسي بھ ناحیھاي كھ از لحاظ منابع و نیروي انساني قابل استفاده بود، نسبت بھ آنان حسد 
  . میورزیدند

 ھایي كھ كارشان ربودن بومیھا بھ منظور برده ساختن آنان بود، پیوستھ بھ محل اقامت یسوعیھا حملھ دستھ
ھنگامي كھ . كشیشان و بومیھا قسمتھایي را كھ بیشتر در معرض حملھ قرار داشت تخلیھ میكردند. میبردند

مھاجمان بھ نواحي داخلي حملھ بردند، یسوعیھا از پادشاه اسپانیا اجازه گرفتند كھ بومیھا را با سالحھاي 
خطري كھ بیشتر از ھمھ آن . ت كردنداروپایي مجھز كنند، و از آن تاریخ بھ بعد، در برابر مھاجمان مقاوم

تحریكات سیاسي مداوم یسوعیھا در فرانسھ، . كوچنشین را تھدید میكرد مسیر سیاست و افكار اروپاییان بود
اسپانیا، و پرتغال در كنار نھضت آزاد فكري، و مخالفت با روحانیان تقریبا منجر بھ طرد فرقھ یسوعي از 

ماركس دپومبال، وزیر مقتدر و فرمانرواي پرتغال، مخصوصا . م شدھمھ كشورھا در نیمھ دوم قرن ھجدھ
عھدنامھاي تنظیم كرد كھ، بھ موجب آن، مستعمره  ١٧۵٠وي در سال . از دشمنان سرسخت یسوعیھا بود

سانكرامنتو را در مصب رودخانھ ریودوالپالتا، در عوض سرزمینھاي متعلق بھ اسپانیا كھ در شمال آن 
فت كوچنشین یسوعي و داراي ھزاران نفر سرخپوست بود، بھ آن كشور وا قرار داشت و شامل ھ

در این ضمن بھ غلط شایع شده بود كھ در سرزمینھاي مورد بحث طال وجود دارد و یسوعیھا . میگذاشت
اولیاي دولت پرتغال بھ كشیشان و بومیھا دستور دادند كھ آن ھفت ناحیھ را ظرف سي . آن را احتكار میكنند

حاضر بھ اطاعت از این دستور شدند، ولي سرخپوستان ) بھ استثناي یكي از آنھا(یسوعیھا . یھ كنندروز تخل
پرتغالیھا چند  ١٧۵۵در سال . ترجیح دادند كھ مقاومت كنند، و تا پنج سال حمالت پرتغالیھا را دفع كردند

ومیھا بھ جنگلھا گریختند یا تسلیم بقیھ ب. عراده توپ با خود آوردند و صدھا نفر از بومیان را بھ قتل رساندند
و تجربھاي ; در این ھنگام از طرف روساي یسوعیھا بھ آنھا دستور داده شد كھ بھ اسپانیا باز گردند. شدند

  . نامید بھ پایان رسید)) خوشبختي مسیحیت((كھ موراتوري آن را 
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این لحاظ ذكر میكنیم كھ  از سرگذشت مبلغان یسوعي در آمریكاي شمالي بھتر آگاھیم، و آن را فقط از
وارد مكزیك شدند و در تغییر دین  ١۵٧٢این عده در سال . اطالعات ما درباره فعالیتھاي آنان تكمیل شود

بومیھا و ترغیب آنھا بھ مسیحیت رنج بسیار كشیدند، ولي بار عمده این كار بر دوش فرانسیسیان و 
و ساختمانھایي، از مكزیك تا شھري زیبا كھ بھ نام فرانسیسیان مراكز تبلیغاتي زیبا، . دومینیكیان بود
بسیاري از یسوعیھا ضمن . نامیده شده است، جھت بینوایان از خود بھ یادگار گذاشتند آنھاموسس فرقھ 

ایساك ژوگ . تان متحمل عذاب بسیار شدند و بھ قتل رسیدندكوششھاي خود بھ منظور تغییر دین سرخپوس
ژان دو یر بوف، گبریل اللمان، آنتوني ; را ناقص عضو كردند، بھ بردگي گماشتند، و سپس او را كشتند

. در آتش سوزاندند میان آب جوش انداختند ١۶۴٨١۶۴٩دانیل، و جمعي دیگر از یسوعیھا را بین سالھاي 
اشخاص میخواستند تلقین كنند موافق نباشیم، ولي با مالحظھ شقاوت و حرص  شاید با اصولي كھ این

كوچنشینان مسیحي، كھ كارشان تجارت برده بود و شكایت میكردند كھ فعالیتھاي بشردوستانھ این مبلغان 
م مانع از خدمت ھندیشمردگان بھ تمدن خواھد شد، باید انسانیت و اخالص یسوعیھا را با دیده احترام بنگری

  . و آن را، ولو ناچیز و غمانگیز باشد، بھ منزلھ مانعي در راه كوچنشینان مذكور بھ شمار آوریم

IV  -شبھا و روزھاي ایتالیا  

مردم رم ظاھرا كمتر از مردم : ((دیده بود، درباره اھالي آن گفتھ است ١۵٨١مونتني، كھ رم را در 
.)) ولي بیشتر بھ تشریفات عالقھ دارندشھرھاي بزرگ فرانسھ در امور مذھبي سختگیري میكنند، 

شامل حركت دستھجمعي كساني بود كھ خود را تازیانھ میزدند، و از بدن آنھا )) ھفتھ مقدس((تشریفات 
ھایي كھ از طرف پاپ صادر شده بود بھ اطالع مردم میرسید، و  ھمچنین تكفیر نامھ; خون جاري میشد

مونتني در خاطرات . را پاك كرده بود نشان داده میشد دستمالي كھ ورونیكا با آن عرق پیشاني مسیح
در شب عید قیام مسیح در كلیساي سان جوواني سرھاي بریده بولس ((روزانھ خویش نوشتھ است كھ 

این سرھا ھنوز گوشت و ریش و رنگ چھره . حواري و پطرس حواري را كھ در آنجا گذاشتھ بودند دیدم
دفع جن با تشریفات جالبي صورت میگرفت، و شاید .)) كھ زندھاندخود را حفظ كردھاند و مثل این است 

اولیاي مذھب كاتولیك در ایتالیا عمدا عقاید روشنفكران . ھا استفاده میشد از آن بھ عنوان معالجھ روحي توده
را نادیده میگرفتند، و اصول اخالقي مفید اما ناخوشایندي را در پوشش شعر، نمایش، نمادگرایي، تزكیھ و 

  . ھا عرضھ میداشتند مید بھ تودها

مونتني تصدیق میكرد كھ اخالق مردم بھ طور كلي بھتر شده است، ولي میگفت كھ در مورد روابط زن و 
ھاي ایتالیایي بھ اندازھاي نمایشھاي شھوتانگیز روي صحنھ  تماشاخانھ. مرد ھنوز سختگیري نمیشود

رفت، ھمھ بازیگران را از قلمرو خود طرد كرد میآوردند كھ سناي ونیز، كھ فاحشگي را نادیده میگ
)١۵٧٧ .(  

ھاي وقیح در ھر شھر مھمي بھ دست  ھمچنانكھ امروزه در كلیھ كشورھاي مسیحي مرسوم است، نوشتھ
  . میآمد

پیوس ھفتم، برخالف میل جوانان شریف رمي، غالمبارگي را جنایتي بزرگ میدانست، و دستور داد كھ 
انحرافات جنسي داشتند و رسما با یكدیگر ازدواج كرده بودند، دستگیر كنند و در ھشت نفر پرتغالي را، كھ 

و چون پیشھوران ; )١۵۶۶(وي ھمچنین فرمان داد كھ روسپیھا را از ایاالت پاپي طرد كنند . آتش اندازند
ھا شكایت كردند و گفتند این فرمان ممكن است باعث خالي شدن شھر شود، پاپ بھ عده معدودي از روسپی

اجازه داد كھ در محلھاي جداگانھ باقي بمانند، و بھ زناني كھ حاضر بودند بھ كار دیگري بپردازند كمكھاي 
سیكستوس پنجم، كھ راھزنان را از میان برد، ظاھرا نتوانست علیھ روسپیھا كاري . قابل مالحظھاي كرد

  . معلوم میشود ١۵٨٩و ،١۵٨٨، ١۵٨۶انجام دھد، و این مطلب از فرمانھاي مكرر او در سالھاي 
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از آنجا كھ عشق ھنوز بھ منزلھ نوعي بلھوسي خارج از ازدواج بھ شمار میآمد و زناشویي نوعي پیوستگي 
سودھا بود و طالق از طرف كلیسا ممنوع شده بود، زنان و مرداني كھ ازدواج كرده بودند مرتكب زنا 

  . میشدند

گزارشي بدین  ١۵۶٨اوت  ٢۵در . بزرگ محسوب دارد پیوس پنجم در صدد برآمد كھ این عمل را جنایتي
انتظار میرود كھ مجازات اعدام در مورد زنا اجرا شود، بھ طوري كھ ھركس : ((مضمون تھیھ شده بود

پیوس، كھ از كار خود پشیمان شده بود، بھ .)) مجبور باشد كھ یا پرھیزگار شود یا شھر را ترك كند
رمي را، كھ از خانواده اشراف بود، بھ حبس ابد محكوم كرد و دستور  زني. ھاي مالیمتر قناعت كرد تنبیھ

  . ولي اكثر خطاكاران را از شھر بیرون راند; داد بانكدار معروفي را جلو چشم مردم تازیانھ بزنند

در اواخر قرن شانزدھم، رسمي از اسپانیا و از طریق ناپل و میالن وارد شد، و آن این بود كھ ھر مرد 
ظاھرا . طبقھ اشراف میتوانست بھ یكي از دوستانش اجازه دھد كھ ندیم ملتزم ركاب زنش باشد متاھلي از

مالزمان این گونھ . این رسم در اسپانیا ضمن جنگھاي مكرر و غیبتھاي طوالني شوھران شایع شده بود
ناشي از این  زنان از صبح تا شب در خدمت آنھا بودند، ولي ھنوز در ایتالیاي قرن ھیجدھم نسبت بھ زنان

  . عمل اغماض نمیشد

ھاي اشراف، راھزنان در  علیرغم تھدیدات علماي دین، جنایت رواج داشت، اراذل و اوباش در خانھ
ھا، و دریازنان در مدیترانھ ھنوز وجود داشتند، و قتلھاي سیاسي و عاشقانھ ھمچنان بھ وقوع  شاھراه

ك كرد، و پیرو د پائولو جوردانو اورسیني، مانند اتللو، ایزابال د مدیچي را در بسترش ھال. میپیوست
دیدیم كھ چگونھ جان وبستر قصھ وحشتانگیز ویتوریا . مدیچي زنش را بھ تھمت زنا بھ قتل رساند

پدر این زن، . ي كردتشریح، وشلي ھمین كار را با ماجراي بئاتریچھ چنچ شیطان سفیدآكورامبوني را در 
او را بھ جرم لواط محاكمھ  ١۵٩۴در سال . كھ فرانچسكو چنچي نام داشت، نمونھ بدكاري و ستمگري بود

زن اولش پس از آنكھ دوازده فرزند براي او . شكودوش از مجازات نجات یافت ٠٠٠,١٠٠كردند، ولي با 
زن دوم خود لوكرتسیا پتروني بیرون  وي با پسرانش دعوا كرد، از رم با بئاتریچھ و. آورد، درگذشت

سپس آنان را در اطاقھاي فوقاني قلعھ زنداني كرد و . رفت، و در قلعھ دورافتادھاي در راه ناپل اقامت گزید
. بر آنھا ستم بسیار روا داشت، ولي معلوم نیست كھ با دختر خود مرتكب عمل منافي عفت شده باشد

نگھبان قلعھ، كالوتي، براثر تحریكات بئاتریچھ . كالوتي برقرار كند بئاتریچھ موفق شد روابطي با اولیمپیو
و نامادري و برادرانش جاكومو و برناردو، با كمك قاتلي حرفھاي، فرانچسكو را در بسترش بھ قتل رساند 

توطئھگران پس از آنكھ دستگیر شدند، در دادگاه اظھار داشتند كھ بھ طور غیرقابل تحملي ). ١۵٩٨(
. بودند، و جمعي از مردم از كلمنس ھشتم تقاضا كردند كھ جان آنھا را ببخشد، ولي او نپذیرفت تحریك شده

با وجود این، اخالق مردم بھتر میشد، و . بئاتریچھ و لوكرتسیا را گردن زدند و جاكومو را با شكنجھ كشتند
در طبقات باالي اجتماع، لباس . ددر جامعھ ایتالیایي زیبایي و لطفھایي بود كھ تنھا فرانسھ با آن رقابت میكر

مقارن ھمین دوره، زنھاي اشراف شروع بھ . عبارت از مجموعھاي تفنني از مخمل، اطلس، و ابریشم بود
آرایش صورت خود كردند، كاله برسر نھادند، و بافتھ ابریشمي سیاھي بھ نام مانتیلیا، كھ در اسپانیا معمول 

لحاظ اجتماعي مقامي داشتند جوراب بلند برپا كردند، ولي مردم كساني كھ از . بود، بردوش خود افكندند
در كمدیھاي ایتالیایي، از این . عادي و بازرگانان، كھ با جامعھ ویژه تركان آشنا بودند، شلوار میپوشیدند

معني عادت بھ وسیلھ دلقكي بھ نام پانتالئونھ انتقاد میكردند، و این لفظ بعدا بھ صورت پانتالون وپنتز، كھ بھ 
  . شلوار است، در آمد

در ایتالیا نیز مانند كشورھایي كھ زبانشان از التیني مشتق شده بود، تفریح و سرگرمي بھ حد وفور وجود 
  . داشت

ھا، ھمان طور كھ اولین در سال  در رم، پیش از ایام روزه بزرگ، ھرسال كارناوالي بھ راه میافتاد و كوچھ
كورسو مسابقاتي [ تفرجگاه]در . بودند)) دلقك و ھمھگونھ افراد پستپر از روسپي و ((دیده بود،  ١۶۴۵

كسي بر این اسبھا سوار نمیشد، ولي آنھا . با اسبھاي بادپا، كھ از شمال افریقا آورده بودند، انجام میگرفت
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ن ھمچنین خر دواني و مسابقاتي میا. را با مھمیزھایي كھ در كنارشان آویختھ بودند بھ حركت وا میداشتند
ھایي كھ در ھواي آزاد و  بر روي صحنھ. دلقكھا، پیرمردان، كودكان، و مرداني بدون لباس انجام میگرفت

ھا لطف  ھا، باغھا، و كوچھ ھنر رقص، محاوره، و عشقبازي بھ خانھ. قابل انتقال بود، نمایشھایي میدادند
  . خاصي میبخشید و ھیچ ایتالیایي نبود كھ نتواند آواز بخواند

V -ایش اپراپید  

اولین مشاھده كرده بود كھ . مذھب، عشق، رقص، دربار، حتي كار در تولید موسیقي سھمي داشت
كشاورزان ایتالیایي چنان پرنشاط و معتاد بھ موسیقي ھستند كھ تقریبا ھمھ آنان گیتار مینوازند، و معموال با 

در . ان با رھبر آن وجود داشتدر دربار ھر دوكایي دستھاي سرودخو. ھاي خود بھ دشت میروند كمانچھ
را تشكیل میدادند، تاسو را بھ اشكریزي و شاعري )) كنسرت خانمھا((فرا را چھار زن خواننده، كھ 

تصنیفھاي عاشقانھاي، كھ پر از شكایات خوشاھنگ بود، در تمجید از زنان تا ھنگام ازدواج آنھا . واداشتند
ز زنان ستایش میكردند كھ نظیر آن فقط در سرودھایي كھ بھ سروده میشد، و در این تصنیفھا بھ اندازھاي ا

قطعات موسیقي كھ در اجراي مراسم قداس، نماز . منظور تجلیل از حضرت مریم میساختند یافت میشد
كودكان اختھ . ھا، و ھمچنین سرودھاي مذھبي نواختھ میشدند ساحت كلیسا را پر میكردند شامگاھان، موتھ

یكي از پروتستانھا كھ بھ ایتالیا رفتھ بود میگفت كھ . ھاي ھمسرایي تشكیل میدادند دستھ ١۶٠٠شده از سال 
ھا و خوانندگان غیر عادي، و با ھمراھي تئوربو، ھارپسیكورد، و  توسط خواجھ((آھنگھاي كلیساي كاتولیك 

یي تربیت ھا را براي ھمسرا راھبان و راھبھ.)) ویول خوانده میشدند، بھ طوري كھ ما مجذوب آنھا شدیم
آندرئا گابریلي، كلودیو . میكردند، و این عده میتوانستند حتي وحشیترین افراد را بھ مذھب كاتولیك در آورند

مرولو، و برادرزاده آندرئا، بھ نام جوواني گابریلي، بھ ترتیب ھزاران نفر را بھ میدان سان ماركو 
ھنگامي . رھا و خوانندگان خود سرگرم میداشتندمیكشاندند، براي آنھا ارگ مینواختند، و آنھا را با اركست

كھ جیروالمو فرسكو بالدي در كلیساي سان پیترو بھ نواختن ارگ پرداخت، در حدود سیھزار نفر در داخل 
  . و خارج كلیسا گرد آمدند

ان تصنیفات متنوع، دشوار، و پیچیده او در آثار سكارالتي موثر افتادند و راه را براي تكامل آھنگھاي یوھ
  . سباستیان باخ ھموار كردند

در اواسط قرن شانزدھم، ویولن، كھ از تكامل چنگ بھ وجود آمده . آالت موسیقي مانند امروزه متنوع بود
نخستین ویولن سازان معروف یعني گاسپارو داسالو و شاگردش جوواني مادجیني، . بود، جانشین ویول شد
  . در برشا كار میكردند

ظاھرا آندرئا آماتي این فن را از وي اقتباس كرد، در كرمونا بھ كار پرداخت، و در آنجا فرزندانش آن را 
این ابداع باعث مخالفت كساني شد كھ آھنگھاي مالیمتر و پول را بر . بھ گوارنري و استرادیواري آموختند

ولي ھنگامي كھ . ر رقابت میكردندتا یك قرن بعد، ویول و عود و ویولن با یكدیگ. ویولن ترجیح میدادند
آماتي طریقھاي براي آرام كردن صداي زیر ویولن پیدا كرد، این آلت موسیقي جدید، در نتیجھ پیشرفت 

  . ، اھمیت كامل یافت)صداھاي زیر(آھنگھاي سوپرانو 

نام كارلو در این دوره مردي بھ . تصنیفھا بیشتر براي خواندن بودند و براي آالت موسیقي ساختھ نمیشدند
این شخص، كھ بھ موسیقي عالقھ بسیار داشت، مرتكب قتل . گزوالدو میزیست كھ فرمانرواي ونوزا بود

در ناپل دیده بھ جھان گشود، در نواختن عود استاد شد، با زني از  ١۵۶٠وي در حدود سال . نیز میشد
بھ فرارا ; ري، بھ قتل رساندخانواده اشراف ازدواج كرد، سپس او را بھ اتفاق عاشقش، بھ اتھام زناكا

آھنگھاي پر سرگذشت و . استھ ازدواج كرد، و پنج دفتر تصنیف منتشر ساخت/گریخت، با دونا الئونورا د
، امیلیو د كاوالیري نمایشي ١۶٠٠در سال . تلحینھاي او بھ سبك رنسانس و اشكال چند صدایي جدید بودند

در این نمایش فقط . ھ كلیساي قدیس فیلیپ نري در رم دادتمثیلي و نیمھ درامي در اورا توري یا نمازخان
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این نوع نمایش، . عملیات رمزي با اركستر و رقص و آھنگ دستھ جمعي و تك خواني صورت میگرفتند
نامیده میشود، ھشت ماه پیش از اپراي ائوریدیچھ، اثر پري، بھ روي صحنھ آمد و از )) اوراتوریو((كھ 

یك نسل بعد، جاكومو كاریسیمي چندین اوراتوریو و كانتات ساخت كھ . اشتبسیاري جھات بھ آن شباھت د
  . آھنگھاي نوحھ مانند آن در تكامل رسیتاتیف اپرایي تاثیر داشت

در بعضي از نمایشھاي مذھبي در قرون وسطي، . قسمتھاي مختلف موسیقي در ایجاد اپرا سھمي داشتند
در آھنگھایي كھ در آالم حضرت عیسي مسیح میساختند، در این قسمت، ; موسیقي و آواز نیز معمول بود

در دربارھاي اروپا در اواخر قرون وسطي نیز رسیتاتیفھا ھمراه با موسیقي شنیده . كلیسا مشوق اپرا بود
دانشمندان دوره رنسانس اظھار داشتھاند كھ یونانیھا قسمتھایي از تراژدي را با آواز میخواندند یا . میشدند

، آنجلو پولیتسیانو موسیقي و درام را در ١٧۴٢در دربار مانتوا، در سال . ھایي مینواختندضمن آنھا آھنگ
نمایشنامھاي بھ نام فاووالدي اورفئو درھم آمیختھ بود، و از این تاریخ بھ بعد، آن داستان غمانگیز در اپرا 

شاید . ي بھ سوي اپرا گشودندنقاببازیھا، كھ در قرن شانزدھم در دربارھا مرسوم بودند، راه دیگر. راه یافت
ھم بالھ، مناظر پرخرج، و لباسھاي مجللي كھ در اپراھاي جدید میبینیم، از رقص و نمایشھاي باشكوه و 

  . لباسھاي فاخري كھ در نقاب بازي دوره رنسانس دیده میشدند، ناشي شده باشند

انھ جوواني باردي در فلورانس در اواخر قرن شانزدھم، گروھي از طرفداران موسیقي و ادبیات، كھ در خ
جمع میشدند، درصدد برآمدند كھ با جدا كردن آواز از صداھاي متعدد و سنگین، و ھمچنین از كلمات 
نامسموع تصنیفھا، درام ھمراه با موسیقي یونانیھا را، احیا كنند و چیزي را كھ بھ عقیده آنان بھ سبك 

بھ نام وینچنتسو گالیلھ، پدر منجم معروف، قسمتھایي از یكي از اعضا . تراژدي باستاني بود باز گردانند
دو تن دیگر از اعضا، یعني اوتاویو رینو چیني . دوزخ اثر دانتھ را بھ صورت موسیقي نوحھ مانند در آورد

شاعر و یا كوپو پري آوازخوان، اشعار و نت نخستین اپراي جھان را تنظیم كردند، این اپرا، كھ بھ نام 
روي صحنھ آمد، و بھ اندازھاي مورد پسند واقع شد كھ  ١۵٩٧منزل یاكوپو كورسي در سال دافنھ بود، در 

اكتبر  ۶(از رینو چیني دعوت كردند كھ براي جشن ازدواج ھانري چھارم با ماریا د مدیچي در فلورانس 
یدیچھ، اپراي ائور. ھمچنین از پري و كاتچیني خواستند كھ آھنگ آن را بسازند; اشعاري بسراید) ١۶٠٠

پري پوزش خواست از اینكھ در . كھ در آنجا بھ روي صحنھ آمد، قدیمیترین اپرایي است كھ در دست داریم
نتیجھ عجلھ در كارش نقایصي وجود دارد، ولي امیدوار بود كھ راه را براي اشخاص با استعداد باز كرده 

  . ودباشد تا بتوانند بھ دنبال او بھ افتخاري برسند كھ نصیب او نشده ب

این افتخار نصیب یكي از بزرگترین شخصیتھاي تاریخ موسیقي، یعني كلودیو مونتوردي، شد كھ در محل 
از رامشگران ) ١۵٨٩(وي در بیست و دو سالگي . تولد خود در كرمونا در نواختن ویولن تبحر یافت

كتاب او، كھ  منتقدان از پنج. مخصوص دوك مانتوا، و در سي و پنج سالگي سردستھ سرودخوانان شد
، گذشتن او از یك ))مدوالسیونھاي شھوتانگیز((حاوي تصنیفھاي عاشقانھاند، بھ سبب صداھاي ناجور، 

، نقض قواعد كنترپوان، و جفت كردن صداھا بسختي انتقاد ))غیر قانوني((پرده بھ پرده دیگر بھ طرزي 
این آھنگسازان جدید : دید مینویسدجوواني آرتوسي در كتابي تحت عنوان راجع بھ نقص موسیقي ج. میكنند

اگر بتوانند برترین آھنگھا را با پیوستن عناصر كامال متغایر و مجموعھ عظیمي از آھنگھاي نامطبوع 
مونتوردي سپس بھ ساختن نوع تازھاي كھ در فلورانس شنیده بود .)) بسازند، ظاھرا خوشحال میشوند

و اركستري مركب از سیوشش ) ١۶٠٧(ورفئو را ساخت پرداخت و در مانتوا نخستین اپراي خود بھ نام ا
جریان اپراي . موسیقي و جریان این اپرا بمراتب بھتر از ائوریدیچھ، اثر پري، بود. آلت موسیقي ترتیب داد

ھیجانانگیزتر، و آھنگھاي آن دلپذیرتر بود، بھ طوري كھ ھمھ مردم ) ١۶٠٨(دوم مونتوردي بھ نام آریانا 
  . شكوه آردیانھ، یعني بگذار بمیرم، پرداختندایتالیا بھ خواندن 

ھمانطور كھ شكسپیر مرحلھ جدیدي را در تئاتر آغاز كرد، مونتوردي نیز با افزایش اركستر و تنظیم مجدد 
آن، با نشان دادن ھركدام از اشخاص اپرا با آھنگي مخصوص، با ساختن پیش درآمدھایي كھ در ابتداي 

الح رسیتاتیفھا و آھنگھا، و براثر ایجاد وحدتي پیچیده و نزدیك میان اپراھاي خود گذاشت، بھ سبب اص
مونتوردي با عنوان رھبر سرودخوانان  ١۶١٢در سال . موسیقي و درام، باعث پیشرفت شایان اپرا شد
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وي تصنیفھاي بیشتري ساخت، ولي این ھنر را، كھ در حال انحطاط بود، . كلیساي سانماركو بھ ونیز رفت
خواني و سخنوري در آورد، بطوري كھ منتقدان او را متھم كردند كھ موسیقي را تابع درام بھ صورت رجز

بدون تردید، ). چنانكھ برنیني را نیز متھم كردند كھ موسیقي را تابع مجسمھسازي كرده است(كرده است 
نیز نخستین و ١۶٣٧در سال . آثار مونتوردي تقریبا مانند ھمھ آثار اپرایي از نظر موسیقي غیر عادیند

ادامھ  ١۶۴٠تا  ١۶٣٩در اینجا بود كھ نمایش آدونھ اثر مونتوردي از سال . تماشاخانھ عمومي را ساخت
وي ھنگامي كھ . یافت، و گاھي نیز اثر دیگر او، یعني آریانا، در تماشاخانھ دیگري بر روي صحنھ میآمد

ایتالیا از اینكھ مونتوردي در ھفتاد ، مردم )١۶۴٢(آخرین اپراي خود موسوم بھ تاجگذاري پاپ را ساخت 
ھنوز در كمال قدرت است ) نظیر وردي كھ در ھفتاد و چھار سالگي اتللو را ساخت(و پنج سالگي 
سال بعد، مونتوردي در گذشت، در حالي كھ در نتیجھ انقالب خویش جھان موسیقي را . خوشحال شدند

  . الھام بخشیده و آن را جوان كرده بود

VI -  ادبیات  

ھنگامي كھ میبینیم ایتالیا، حتي در این دوره بھ اصطالح انحطاط در ھر رشتھ نوابغي پرورده است، دچار 
. این دوره از لحاظ وفور و شور ادبي بھ منزلھ عصري بارور در تاریخ ایتالیا بشمار میآید. شگفتي میشویم

یم حق مطلب را چنان كھ باید و تنھا بھ سبب نداشتن وقت، نبودن جا، و فقدان اطالعات است كھ نمیتوان
  . شاید ادا كنیم

استادي ایتالیاییھا طبعا پس از دوره رنسانس بھ انحطاط گرایید، زیرا كشف مجدد یونان و رم بھ طور دایم 
از این تاریخ بھ بعد حفظ ادبیات بھ عھده فرھنگستانھاي ادبي سپرده شد كھ، بھ سبب . امكان نداشت

تقریبا در ھمھ شھرھاي ایتالیا . ر بھ در پیش گرفتن راھي محافظھكارانھ بودندتشكیالتي كھ داشتند، مجبو
فرھنگستان . نظیر این فرھنگستانھا، كھ كارشان پرورش ادبیات و قبول اشعار یكدیگر بود، وجود داشت

 ١۶١٢در فلورانس تشكیل یافت، پیش از آكادمي فرانسھ، در حدود سال  ١۵٧٢كروسكا، كھ در سال 
در این عصر . ھیھ كرد و درصدد برآمد كھ سبك و سلیقھ ادبي را تحت قاعدھاي منظم در آوردفرھنگي ت

پیش از این، از اثر پرشور سارپي بھ نام تاریخ شوراي ترانت . كار تاریخنویسان ایتالیا از ھمھ بھتر بود
ره شورش ھلندیھا كاردینال گویدو بنتیوولیو شرح بسیار جالب و دلسوزانھاي دربا. سخن بھ میان آوردیم

وي ممكن بود بیش از این بنویسد، ولي اجل مھلتش نداد و در شوراي كاردینالھا، اندكي قبل از . نگاشت
بھ قول نیسیوس اریترایوس، خرناس یكي . آنكھ بھ نظر میرسید بھ عنوان پاپ انتخاب خواھد شد، درگذشت

زده شب متوالي نتواند بخوابد، و ھمین امر از كاردینالھا در حجره مجاور باعث شد كھ بنتیوولیو مدت یا
و بعدا ; كاردینال چزاره بارونیوس تاریخ مفصل كلیسا را در دوازده جلد نگاشت. سبب مرگ او شد

رانكھ عقیده داشت كھ این اثر فاقد لطف است، ولي گیبن . دانشمندان بیست و شش جلد دیگر بر آن افزودند
كسي كھ : ((وي نوشتھ است. بل تمجیدي كرد كھ منصفانھ قضاوت كندآن را مفید یافت، و كاردینال سعي قا

ایزاك كازوبون در صدد برآمد .)) با دقت غلطھاي مرا تصحیح كند، من او را سخت دوست خواھم داشت
كھ این كار را انجام دھد، ولي پس از آنكھ مقدمھاي در ھشتصد برگ بر آن نوشت، از قصد خود منصرف 

  . شد

ھاي قابل ذكري نوشتھ نشدند تعداد  اگر چھ نمایشنامھ. ط تئاتر، نمایشنامھنویسي ترقي كرددر اثناي انحطا
زیادي از این قبیل بر روي صحنھ آمدند، و آن ھم با چنان مناظر زیبا و ھنرمندي شایاني كھ اینیگوجونز 

ھنگامي كھ در . در سرتاسر قاره اروپا، مردم طالب بازیگران ایتالیایي بودند. را بھ شگفتي واداشت
زنان بازیگر مورد احترام . ھا بھ جاي زنھا بازي میكردند، در ایتالیا زنھا روي صحنھ میآمدند انگلستان بچھ

تاسو غزلي براي ایزابال آندرئیني ساخت كھ نھ تنھا بازیگري زیبا، بلكھ شاعرھاي متوسط و . بودند
  . ھمسري مھربان بود
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در این دوره دو نمایشنامھ بھ چشم میخورد، و علت آن ھم تا اندازھاي این است كھ باعث ایجاد سبك جدیدي 
تاسو، با نوشتن آمینتا مشوق این سبك شد، و گواریني نمونھاي كالسیك بھ نام . یعني درام شباني شدند

مینتا را نخوانده بود، نمیتوانست از اگر او آ: ((تاسو در این باره گفتھ است. چوپان باوفا از آن بھ دست داد
كاردینال بالرمینو از اثر گواریني، بھ سبب شھوتانگیز بودنش، انتقاد كرد و گفت كھ این )). آن بھتر بنویسد

اما پس از كوشش فراوان بھ این ; نمایشنامھ بیش از بدعتھاي لوتر و كالون بھ آیین مسیح زیان رسانده است
دو ((شرمانھتري از این صحنھ در آن نمایشنامھ دیده نمیشود كھ كورسیكاي زیبا نتیجھ رسیدیم كھ منظره بی

ھمھ توجھش معطوف بھ شكار ((سینھ خود را بھ سیلویوي بیالتفات تقدیم میكند، و این مرد شكارچي )) سیب
مھ اشعار گذشتھ از موضوع سیلویو، این نمایشنامھ، مانند تقریبا ھ)). است، و اعتنایي بھ ھمھ حوریان ندارد

جریان نمایش در دشتي مانند آركادیا صورت . این عصر، لحني شھوتانگیز دارد و بھ عشق حیات میبخشد
و ; و بشر عیب و غصھاي نداشت)) آن دوره طالیي كھ شیر تنھا غذاي مردم بود((میگیرد، و آنھم در 

ن آمینتا و چوپان باوفا و دیاناي تا اندازھاي بر اثر خواند. عشق از ھر گونھ انتقاد و زنجیري در امان بود
، نیمي از جمعیت اروپا كھ قادر )اثر فلچر(و چوپان وفادار ) اثر سیدني(و آركادیا ) اثر مونتمایور(عاشق 

كرسچیمبني نام ششصد و شصت و یك شاعر ایتالیایي را ! بھ خواندن و نوشتن بودند بھ دشتھا دعوت شدند
كامپانال و برونو بخشي . ھاي پرطنین بھ تقلید از پترارك ساختھاند یھذكر كرده است كھ در قرن شانزدھم قاف

الساندرو . ھایي از آتش فلسفھاند، بھ دور افكندند از بھترین غزلیات این زمان را، بھ بھانھ آنكھ جرقھ
تاسوني غزلسرایان و ھمچنین شیفتگان پترارك، ماریني، و تاسو را در یكي از مشھورترین آثار ایتالیایي 

از آنجا كھ قرباني این اثر مرد مقتدري بود، كسي جرئت انتشار . بھ نام سطل دزدیده شده بھ باد انتقاد گرفت
ولي مردم بھ اندازھاي خواھان آن بودند كھ منشیھا، در نتیجھ استنساخ و فروش آن از قرار ; آن را نداشت

ا در فرانسھ چاپ كردند و بھ طور سرانجام آن ر; دالر كنوني، پول خوبي اندوختند ١٢٠نسخھاي معادل 
ھا و ریشخندھا نبود، بلكھ اشعار خالصي  آنچھ باعث شیفتگي ایتالیاییھا میشد طعنھ. قاچاق بھ ایتالیا آوردند

ھاي آنان را قطع میكردند، بدین معني كھ سرگذشت اندیمیون در نھایت ظرافت تقریبا در  بودند كھ خنده
  . شستھ و بھ آسمان پرواز میكرد گفتھ شده بودكنار قصھ سناتوري كھ در مستراح ن

ماریني، . یكي تاسو و دیگري ماریني; تنھا دو شاعر ایتالیایي از حیث محبوبیت با تاسوني رقابت میكردند
كھ در ناپل بھ دنیا آمده و در رشتھ حقوق تحصیل كرده بود، از شاعري دست برداشت و تا مدتي از 

و كھ اشعار غنایي و شھرتانگیز ماریني را نادیده گرفتھ بود، اطاقي در ماركزه مانس. بیكاري لذت میبرد
قصر خویش بھ او داد، و این جوان میتوانست در آنجا از دور و با حالت احترامآمیز رفتار تاسوي عبوس 

را، كھ در حال زوال بود، ببیند، روزي او را بھ سبب آنكھ بھ دوستي در ربودن دختري كمك كرده بود، بھ 
وي پس از خروج از زندان بھ رم رفت و در آنجا كاردینال آلدوبراندیني، كھ مردي مھربان . دان افكندندزن

سپس كاردینال او را بھ تورن برد، و شارل امانوئل، دوك ساووا، . بود،او را منشي مخصوص خویش كرد
. ندگي درباري بودماریني تا مدتي سرگرم مزه مزه كردن شھد و شرنگ ز. او را بھ خدمت خود درآورد

اما شاعري بھ نام مورتوال كھ رقیب او بود، روزي در راه وي كمین كرد و تیري بھ سوي او انداخت كھ 
  . مورتوال را بھ اعدام محكوم كردند. بدو اصابت نكرد، ولي یكي از نوكران دوك را مجروح ساخت

اریني بھ سبب ھجویاتي كھ درباره ماریني او را بخشید، ولي مورتوال از این عمل سپاسگزاري نكرد، م
اشخاص ساختھ بود بھ زندان افتاد، و در این ھنگام ماري دومدیسي از وي دعوت كرد كھ دربار فرانسھ را 

  . با حضور خویش مزین كند

وي مورد . ایتالیاییھایي كھ مالزم وي بودند او را بھ منزلھ صداي خود در فرانسھ میدانستند) ١۶١۵(
و عواید فراواني بھ دست آورد، و پیش از آنكھ داستان آدونھاش چاپ شود، اشراف و  ستایش بسیار بود

ھا بھ دست كاردینال بنتیوولیو  یكي از این نسخھ. ھاي آن میپرداختند زنانشان وجوه كالني براي خرید نسخھ
تغییراتي  معلوم نیست كھ مولف چھ. رسید و او از ماریني خواست كھ عبارات شھوتانگیز آن را حذف كند

در پاریس بھ طبع رسید و جزو كتب ممنوعھ بھ شمار آمد، ولي  ١۶٢٣آدونھ در سال . در آن وارد كرد
، راھزنان كالسكھ او را )١۶٢۴(ھنگامي كھ ماریني بھ ناپل بازگشت . مورد عالقھ ایتالیاییھا واقع شد
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ز فراز بالكنھا بھ سوي او گلباران كردند، اشراف در مشایعت وي بھ حركت درآمدند، و زیبارویان ا
  . سال بعد ماریني در ھفتاد و دو سالگي و در دوره ثروت و شھرت درگذشت. شتافتند

حجم . آدونھ حتي در كشوري كھ شاعري تقریبا بھ اندازه آواز محبوبیت دارد اثري برجستھ محسوب میشود
سبك آن عبارت از . استآن باعث وحشت میشود، زیرا شامل ھزار صفحھ و ھر صفحھ چھل و پنج سطر 

ریزھكاریھایي است كھ مورد پسند لیلي در انگلستان، گوارا و گونگورا در اسپانیا، و بعضي از نویسندگان 
پیروي از ماریني یكي از بالھاي اروپا بھ شمار . طرفدار سبك تصنعي در فرانسھ در ھتل رامبویھ واقع شد

اني بھ كلمات داشت، و آنھا را بھ طور ضد و نقیض، در این ایتالیایي زیرك عالقھاي تقریبا شھو. میآمد
  عبارات تفنني، 

ولي مردم ایتالیا در قرن شانزدھم، كھ در . زیاده از احتیاج و حتي بھ صورت جناسھاي آسان بھ كار میبرد
البتھ . سخن گفتن از خود حرارت بسیار نشان میدادند، از نیرنگ و شعبده بازي با كلمات ناراحت نمیشدند

در اثري حماسي كھ در تمجید از غریزه جنسي بھ ھمھ شكلھاي آن، یعني عادي و حیواني، ساختھ شده بود 
و حتي روابط دو زن یا دو مرد یا ازدواج با محارم در آن مورد ستایش قرار گرفتھ بود، این گونھ 

; گفتھ شده بودند ھاي عشقي یونان بھ طرزي بدیع در اینجا افسانھ. نیرنگبازي با كلمات اھمیت نداشت
  . وولكانوس با آفرودیتھ بازي میكرد، و زئوس گانومدس را میفریفت

یكي از موضوعات جاري كتاب ستایش از زیبایي مردانھ است، و حس المسھ بھ عنوان شگفتانگیزترین 
 آدونیس، قھرمان داستان، كھ داراي ھمھ زیباییھاي. منبع لذات شدید بشر مورد تمجید قرار گرفتھ است

; ونوس با فنون دلپذیر خود با او عشق میورزد. دخترانھ است، محبوب زنان و مردان و جانوران است
سرانجام، این جوان ; رئیس دستھاي از دزدان میكوشد او را بھ عنوان معشوقھ خویش بھ دست آورد

مر بھ سختي دوستداشتني زیبا و بیچاره، توسط گرازي كھ داراي مقاصد عاشقانھ بوده است، از ناحیھ ك
آیا میتوان گفت كھ این تمایل شھواني بھ منزلھ نجات و فرار از افراط در مذھب یا رھایي . مجروح میشود

  از نفوذ اسپانیا بوده است 

VII -  تاسو  

وي در سورنتو یعني جایي دیده بھ جھان گشود . چند انگیزه مشوق تور كواتو تاسو در شاعري شدند
پدرش برناردو شاعر درباري و مردي . آسمان غزل، و ھر تپھ قصیدهكھ دریا حماسھ بود، ) ١۵۴۴(

، از درباري بھ )١۵۵١(حساس و پرشور بود و بھ سبب توطئھ علیھ نایب السلطنھ، از قلمرو ناپل تبعید شد 
پورتسیا د روسي، مادر توركواتو، از یك . دربار دیگر رفت، و زن و فرزند فقیر خود را پشت سر نھاد

  . مي توسكان بود كھ با فرھنگ و ادب آشنایي داشتندخانواده قدی

توركواتو مدت سھ سال در یكي از مدارس یسوعي در ناپل تحصیل كرد، التیني و یوناني را بھ مقدار زیاد 
و با زحمت فراوان آموخت، و با زھد و تقوایي بھ بار آمد كھ بھ تناوب در مباحثات دیني رعشھ بر اندام او 

. توركواتو در ده سالگي بھ پدرش در رم پیوست. د احساس آرامشي توصیف ناپذیر میكردمیافتاد، و در خو
سپس ھمراه پدر بھ . مرگ مادر دو سال بعد او را سخت تحت تاثیر قرار داد و مدتي باعث پریشاني او شد

انھ اوربینو و ونیز رفت و در اینجا پدرش قصھ آمادي دوگل را سرود، و با این اثر یك سرگذشت عاشق
  ). ١۵۶٠(قرون وسطایي بھ قالب نظم درآمد 

و اگرچھ او را براي تحصیل حقوق بھ پادوا فرستادند، تاثیر ; خود توركواتو شور شاعري در سر داشت
  توركواتو از فراگرفتن حقوق چشم ; سابقھ پدر بیش از دستورھاي او بود
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خت، و چون مدتي بود كھ تحت تاثیر ویرژیل بھ قافیھسازي پردا. توركواتو تاسو پوشید: آلساندرو آلوري
ھاي شھسواران، كھ  قرار گرفتھ بود، تصمیم گرفت كھ سبك عالي و جدي مانتوا را در مورد افسانھ

بدین ترتیب، شعري عاشقانھ موسوم بھ رینالدو، . آریوستو آنھا را بھ شیوھاي خوش نوشتھ بود، بھ كار برد
برناردو ھم متاسف و ھم خشنود . رستاد و او را دچار شگفتي كردكھ دوازده بند داشت، براي پدر خود ف

شد، زیرا از یك طرف میتوانست اوضاع شاعري را كھ جز نبوغ چیزي نداشت پیش چشم بیاورد، و از 
طرف دیگر خوشحال بود از اینكھ میدید فرزندش در ھجده سالگي میتواند با سرودن اشعار لطیف و تخیلي 

از ) ١۵۶٢(در ھر حال، وي این شعر كوچك حماسي را انتشار داد، . رقابت كند با بھترین شاعران عصر
تمجیدي كھ مردم از آن كردند مشعوف شد، و بدین وسیلھ امكان یافت كھ از تحصیل در پادوا منصرف شود 

ا ولي استعداد این جوان در آنجا باعث زحمت او شد، زیر. و در بولوني بھ تحصیل فلسفھ و ادبیات بپردازد
ھجوھاي نیشدار در ذم معلمان خود میسرود و نزدیك بود بھ جرم افترا محاكمھ شود، از این رو، بشتاب بھ 

  . پادوا بازگشت

استھ، برادر آلفونسو دوم، دوك فرارا، را بر آن داشت كھ توركواتو را بھ عنوان /برناردو كاردینال لویجي د
، شاعر، با خوشوقتي، بھ درباري ملحق شد كھ در آن عصر از لحاظ )١۵۶۵(منشي خود استخدام كند 

رقص، ادبیات، ھنر،  وي در آنجا محیطي یافت كھ پر از موسیقي،. فرھنگ ایتالیایي شھرتي بسزا داشت
یكي از آنھا، بھ نام . دو تن از خواھران آن كاردینال مورد توجھ تاسو واقع شدند. دسیسھ، و عشق بود

و دیگري موسوم بھ لئونورا بود كھ بیست و نھ سال ; لوكرتسیا، بلندباال و زیبا بود و سي و یك سال داشت
شاجراتش با آلفونسو، مورد توجھ درباریان داشت و دختري پرھیزگار و ناقص عضو بود و، بھ سبب م

ھمان گونھ كھ درباره درام گوتھ و سوگواري تاسو اثر بایرون گفتھ (روایت كردھاند . قرار گرفتھ بود
مسلم است كھ وي، طبق رسم آن زمان، اشعار شورانگیزي براي آن . كھ تاسو فریفتھ لئونورا شد) میشود
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را بھ دوستي خویش، كھ ھالھاي از اصل و نسب آن را احاطھ كرده دختر ساختھ است، و ھر دو دوشیزه او 
ولي یكي از آن دو خواھر یازده سال، و دیگري نھ سال از وي بزرگتر بود، و ظاھرا ھیچ ; بود، پذیرفتند

وي فقط با شاھزاده خانمھا میتوانست عشق ببازد، ; تاسو ھرگز زن نگرفت. یك از آنھا بھ او توجھي نكرد
شاید او، كھ بھ استطاعت خود اطمینان نداشت و تنھا بھ . با ثروت اشخاص ازدواج میكردند و آنھا فقط

  . شاعري خود میبالید، از وظایف و محدودیتھاي زندگي زناشویي بیم داشت

سال بعد، . پدرش در تنگدستي درگذشت، و تاسو براي تدفین او مجبور شد پولي قرض كند ١۵۶٩در سال 
توركواتو از دیدن مناسبات محبتآمیز شارل نھم با رھبران . جوان را بھ پاریس برد استھ این/كاردینال د

  . پروتستانھاي فرانسھ دچار شگفتي شد و از آن دولت، بھ سبب ھمكاري با بدعتگذاران، آشكارا انتقاد كرد

الیا بازگرداند كاردینال، كھ مایل بود ھمچنان مورد الطاف پادشاه قرار گیرد، منشي فتنھجوي خود را بھ ایت
  . و تاسو ھرگز او را بھ خاطر این عمل نبخشید

آلفونسو این شاعر را، با فراخواندن او بھ دربار خویش، دلداري داده، مستمري ساالنھ براي وي تعیین 
. كرد، و تنھا از او خواست كھ شعري حماسي را كھ درباره نخستین جنگ صلیبي میساخت بھ او اھدا كند

درام شباني خود موسوم بھ آمینتا را در دربار بر  ١۵٧٣تاسو در تابستان . ا مسرتآمیز بودنداین سالھا نسبت
اشراف فرارا و زنان آنھا، كھ با استثمار كشاورزان . روي صحنھ آورد و از موفقیت آن دلگرم شد

درباري  میزیستند، از مشاھده لذات زندگي روستایي در روي صحنھ لذت میبردند، و ھمھ افراد عاشقپیشھ
بھ این . از دیدن تصویر عصري طالیي كھ در آن ھر چیز لذتبخشي مشروع و خوب بود محظوظ شدند

  : قسمت از درام تاسو توجھ كنید

ھا شیر جاري بود یا جنگلھا شبنم انگبیني  نھ از آن لحاظ كھ در رودخانھ! اي عصر طالیي دوستداشتني
  . میریختند

بیھوده و نتیجھ اختراع بشر و آن مظھر اشتباه و آن افسونگر معبود، یعني  بلكھ تنھا از این لحاظ كھ آن رنج
  . شرافت كھ در نزد عوام وحشتزده بھ این نام موسوم شده است بر طبیعت ما ھنوز حكمفرمایي نمیكرد

  . و براي بر ھم زدن آغل بشر مھربان نیامده بود

  . ھمچنین قوانین دشوار آن افرادي را كھ با آزادي پرورش یافتھ بودند گرفتار نكرده بود

مقصود من آن قانون طالیي، آن قانون گرانبھا و لذتبخش است كھ مشحون از آزادي و در كمال شایستگي 
  )). آنچھ مایھ لذت است مجاز است((بود و با دست خود طبیعت نوشتھ شده بود كھ، 

، روحیھ جسور و غیرعادي خود )١۵٧۴(مي كھ اثر حماسي رھایي اورشلیم را بھ پایان رسانید تاسو ھنگا
این اثر بھ منزلھ كوشش نھایي زندگي او بود، و اگر دچار شكست میشد یا اگر كلیسا آن را . را از دست داد

با ترس و لرز وي . شھوتانگیز یا بدعتآمیز میدانست، وي ھرگز دوباره خود را خوشبخت احساس نمیكرد
نسخھ خطي این اثر را نزد سھ منتقد فرستاد، و عقیده آنھا را در مورد موضوع اصلي نمایشنامھ، اشخاص، 

این عده بھ اندازھاي از آن انتقاد كردند كھ تاسو، بھ سبب آنكھ . كلمات، و نتایج اخالقي آن خواستار شد
مدت پنج سال این اثر در بوتھ . شم پوشیدنمیدانست چگونھ ھمھ را راضي كند، ناچار از انتشار آن چ

فراموشي ماند و شاعر، كھ مطمئن بود شاھكاري نوشتھ است، از منتقدان خود و از زندگي انتظارات 
وي اعتراف میكرد كھ نمیتواند در شھري زندگي كند كھ اشراف آن صدر مجلس را بھ او . زیادي داشت

مسلما تاسو شایستگي مقام اخیر را داشت، ولي میگفت كھ . دانندنمیدھند، و یا الاقل او را با خود برابر نمی
انتظار دارد دوستانش او را بپرستند، خدمتكاران بھ او خدمت كنند، مستخدمان او را بنوازند، استادان بھ 

در . وي احترام بگذارند شاعران در مدح او شعر بگویند، و ھمگي او را با اشاره بھ یكدیگر نشان دھند
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و وي بھ فكر یافتن جاي مناسبتر در ; وھي شروع بھ انتقاد از اشعار، رفتار، و ادعاھاي او كردندفرارا گر
  . دربار مھربانتري افتاد

ناراحتیھاي جسمي و روحي از قبیل تب ماالریا، سردردھاي مكرر، شوكھاي ناشي از تبعید پدر و مرگ 
گذشتھ از این، شك و تردید در . ه بودندمادر و تنگدستي پدر در ھنگام نزع باعث تزلزل اعصاب او شد

مسائل دیني، مانند جھنم جاوداني و الوھیت مسیح، فكر او را با احساس گناه مشوش كرد و موجب شد كھ 
تاسو اطمینان یافتھ . وي پیوستھ بھ گناھان خود اعتراف كند و در مراسم تناول عشاي رباني شركت جوید

گرفتھ است، و مناظر وحشتانگیزي از روز رستاخیز در خواب بود كھ تحت تاثیر جادوي شیطان قرار 
وي چنین میپنداشت كھ . میدید، و خدا را در حالي كھ محكومان را بھ آتش جاودان میافكند مشاھده میكرد

بھ نوكران خود بدگمان بود، تصور میكرد كھ اسرار او را فاش كردھاند، ; مورد تعقیب قرار گرفتھ است
او را بھ دستگاه تفتیش افكار گزارش دادھاند، و ھر روز انتظار مسموم شدن را  عقیده داشت كھ كار

  . وي میھماني سختگیر بود. میكشید

زیرا گذشتھ از این حرفھا، تاسو بزرگترین شعر آن زمان را بھ . آلفونسو نسبت بھ او با دلسوزي رفتار كرد
وي تاسو را از حضور در دربار . و سروده بوداو اھدا كرده، و قسمتي از بند ھفدھم را در وصف خانواده ا

اما . معاف كرد و بھ ویالي دلپذیر بلریگو اردو فرستاد تا تغییري در او پدید آید و او را بھ آسایش برساند
ھنگامي كھ شنید تاسو در نھاني با فرانچسكو د مدیچي دشمن و رقیب سرسخت او بھ منظور پذیرفتن 

، تاسو از فرارا بیرون ١۵٧۵در نوامبر . كاسھ صبرش لبریز شد. بھ میكندمستمري در دربار فلورانس مكات
شركت كند، ولي ضمن راه  بخششآمد و اظھار داشت كھ در نظر دارد بھ رم برود تا در مراسم سال 

نمیدانم او : ((وكاي بزرگ از او خوشش نیامد و بھ یكي از دوستان چنین نوشتد. دوباره بھ فلورانس رفت
تاسو غمگین و پریشان بھ فرارا . و را در دربار نگاه دارد; ))را دیوانھ یا مضحك یا زیرك بخوانم

  . بازگشت

ر ژانویھ د. آنگاه از آلفونسو تقاضا كرد كھ او را بھ عنوان تاریخنویس بپذیرد، و دوكا نیز موافقت كرد
، وي در برابر دستگاه تفتیش افكار در بولوني حاضر شد و اعتراف كرد كھ بھ طرزي معصیتآمیز ١۵٧٧

در ماه . دستگاه تفتیش افكار او را دلداري داد و آزاد ساخت. بھ مذھب كاتولیك شك و تردید داشتھ است
وي نوكري كھ در معرض سوظن استھ بھ سر میبرد، بر ر/ژوئن آن سال، ھنگامي كھ در خانھ لوكرتسیا د

آلفونسو دستور داد كھ شاعر را در یكي از اطاقھاي قلعھ زنداني كنند، ولي . او قرار گرفتھ بود چاقو كشید
دوكا طوري با او رفتار ((تاسو نوشتھ است كھ . بزودي او را از آنجا بیرون آورد و بھ بلریگو اردو فرستاد

آنگاه شاعر تقاضا كرد كھ او را بھ صومعھ سان فرانچسكو  )).كرد كھ گویي برادر اوست نھ شھریار
تاسو پذیرفت، . آلفونسو دستور انتقال او را صادر كرد و توصیھ نمود كھ دست از بدبیني بردارد. بفرستند

راھبان تقاضا . ولي در صومعھ برآشفت و بعضي افراد را متھم ساخت كھ در شراب او دارو ریختھاند
. از این رو، وي را بھ قلعھ دوكا بازگرداندند و تحت مراقبت نھادند. ز سرشان بكنندكردند كھ شر او را ا

ھاي آپنن تا خانھ  اما تاسو از بند گریخت و خود را بھ صورت دھقاني درآورد و، پیاده و تنھا، از كوه
  . خواھر خود، كوردلیا، در سورنتو رفت، این زن او را با لطف و مھرباني پذیرفت

رباره شعر بزرگي كھ ھنوز منتشر نكرده و در فرارا بھ جا نھاده بود نگراني بھ خود راه نداده اگر تاسو د
و شاید، بھ سبب اعتیاد طوالني بھ زندگي ; بود، شاید میتوانست تا اندازھاي عقل و سعادت خود را بازیابد

ناچار بھ رم . میبخشیدنددرباري، احتیاج بھ دلجوییھایي داشت كھ بھ ھنگام رنج و گرفتاري او را آرامش 
دوكا پولي براي مخارج او فرستاد و . رفت و از سفیر فرارا تقاضا كرد كھ از او نزد آلفونسو شفاعت كند

ھنگامي كھ . بھ بازگشت او رضا داد، بھ شرط آنكھ قول دھد آرام بماند و بھ مداواي پزشكان تن در دھد
ز قصر در اختیارش گذاشتند، نوكري براي وي تعیین تاسو بھ فرارا رسید، آپارتمان جداگانھاي خارج ا

كردند، و قرار شد غذاي او را از سر میز دوكا بكشند، تاسو داروھاي مسكن را از روي فرمانبرداري 
ولي امیدوار بود كھ بتواند دوباره در دربار تقرب یابد، و حال آنكھ . خورد و بھ نوشتن اشعار زیبا ادامھ داد
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بدترین . نھ دوكا و نھ شاھزاده خانمھا دیگر او را بھ حضور خود راه نمیدادند. یدانستندھمھ او را دیوانھ م
  . ھاي شاعر را از او بگیرند، مبادا آنھا را از میان ببرد توھینھا این بود كھ آلفونسو دستور داد دستنوشتھ

در اینجا . نو، و تورن رفت، تاسو دوباره از فرارا گریخت و این بار بھ مانتوا، ونیز، اوربی١۵٧٨در ژوئن 
شارل امانوئل او را در كمال احترام پذیرفت، و تمام وسایل آسایش را، كھ در فرارا از آن نصیب داشت، 

ھاي خود، از  ولي این شاعر بیآرام، پس از سھ ماه، شاید بھ امید پس گرفتن دستنوشتھ. در اختیارش نھاد
تاسو  ١۵٧٩آلفونسو پذیرفت، و در ماه فوریھ . خود درآوردآلفونسو تقاضا كرد كھ او را دوباره بھ خدمت 

اما آلفونسو كھ مشتاق داشتن وارث بود، براي بار سوم . استھ مقیم شد/دوباره در قصر كاردینال لویجي د
وي تا دو ھفتھ این . از این رو تاسو را بھ جشنھا دعوت نكردند. ازدواج كرد و توجھي بھ شاعران نداشت

سپس اقامتگاه كاردینال را ترك گفت، بھ قصر بنتیوولیو گریخت، و از دست دوكا، . حمل كردبیاعتنایي را ت
ھاي  آنگاه بھ كاستلو رفت و اصرار كرد زن دوكا را ببیند و دستنوشتھ. زن او، و ھمھ درباریان شكایت كرد

وي در . كیھا بود، ببرنددوكا دستور داد كھ او را بھ تیمارستان سانت آنا، كھ در آن نزدی. خود را پس بگیرد
  . این محل بیش از ھفت سال محبوس بود

  . تاسو كامال دیوانھ نبود و گاھي بھ حال عادي باز میگشت، و ضمن آن شعر میگفت و دوستان را میپذیرفت

چند تن از زنان درباري براي تسالي او بھ نزدش آمدند، و روزي . مونتني ادعا میكرد كھ او را دیده است
ولي آن زن از تندي او وحشت كرد و وي را بھ تیمارستان . او را بھ ویالي خود در بلودره برد لوكرتسیا

  . بازگردانید

شاعر بیمار چنین میپنداشت كھ صداي ارواح را میشنود، و ارواح آسماني نیز جھت دزدیدن اشعار او بھ 
  . اطاقش ھجوم میآورند

كساني كھ نسخھ اصلي آن را در دست داشتند، چون . فتدر این ھنگام، سرانجام شعر حماسي او انتشار یا
منتقدان ) ١۵٨٠(دریافتند كھ كتابدزدان از روي آن استنساخ كردھاند، آن را بھ نزد ناشران فرستادند، 

ھنوز از آن عیبجویي میكردند، ولي ایتالیاییھا بھ طور كلي آن را با شوق و ذوق بسیار پذیرفتند، و اولیاي 
چاپھاي متعددي از آن انتشار یافت، و در یك روز دو ھزار نسخھ از . قدس آن را ستودندكلیسا موضوع و ت
  . آن بھ فروش رفت

ھا و دربارھا از آھنگ شیرین آن پرشدند، و مردم با یكدیگر بحث میكردند كھ آیا تاسو را با آریوستو  خانھ
. شت، آن اثر را بر ایلیاد ترجیح دادولتر، كھ نسبت بھ مسیحیت تعصبي ندا. و پترارك برابر بدانند یا نھ

الیزابت ملكھ انگلستان، كھ قسمتي از ترجمھ آن را بھ زبان التیني خوانده بود، بھ دوك فرارا حسد برد كھ 
  . ھومري براي جاودان ساختن نام خویش پیدا كرده است

بت بھ این شرح مھیج اگر حس تاریخي خود را برانگیزیم، میتوانیم درك كنیم كھ چرا عكسالعمل اروپا نس
این اثر بھ منزلھ حماسھاي تلقي شد كھ مردم مدتھا در انتظار . جنگ صلیبي اول تا آن اندازه صمیمانھ بود

زیرا ھنگامي كھ تاسو شروع بھ ساختن آن كرد، كشورھاي اروپایي ; آن بودند و بھ آن سخت احتیاج داشتند
این نبرد بزرگ زماني روي داد كھ . عثماني روبرو شوند مشغول تھیھ ناوگاني بودند كھ در لپانتو با تركان

و اگر چھ اروپاییھا پیروز شدند، بھبود سریع وضع تركھا، اروپا، و ; شاعر مشغول سرودن آن اثر بود
مخصوصا ایتالیا را تھدید میكرد، و در ایامي كھ آن اثر بھ اتمام میرسید، رم، پایتخت مسیحیت، در خطر 

  . بود

س از اسالم، بھ اندازھاي كھ امروزه كشورھاي اروپایي از احیاي آسیا بیم دارند، شیوع در آن عصر، تر
در چنان محیطي بود كھ مرد و زن اشعار زیبایي در باره سرگذشت دلگرم كننده گودفروا دو بویون . داشت
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ري كرده گروھي از مسیحیان رنجیده ولي پیروزمند را بھ فتح اورشلیم رھب ١٠٩٩میخواندند كھ در سال 
  . بود

در تمجید از سالحھاي دینداران و از : از ھمین رو بود كھ تاسو در كمال غرور چنین آغاز سخن میكند
شاعري میخواھد كھ )) موز((وي از ! سرداري سخن میسرایم كھ آرامگاه عظیم عیسي را آزاد ساختند

تقدیم میكند كھ او را از )) منشآلفونسو بزرگ((و اثر خود را بھ . شوقھایي آسماني در سر او برانگیزد
تاسو در این اثر شرح میدھد كھ چگونھ . طوفانھاي حوادث بركنار داشتھ و بھ بندرگاه دلنشیني رسانده است

خداوند جبرئیل، فرشتھ مقرب خود، را میفرستد كھ گودفروا را از طفره زدن بازدارد و او را بھ فتح 
این شھر نزدیك میشوند، عالالدین، حاكم ترك، بھ سربازان ھنگامي كھ مسیحیان بھ . اورشلیم برانگیزد

زیرا چنین میپندارد كھ دارنده . دستور میدھد كھ مجسمھ حضرت مریم را از كلیسا بھ مسجدي انتقال دھند
عالالدین دستور . عیسویان این مجسمھ را دوباره بھ دست میآورند و پنھان میكنند. آن پیروز خواھد شد

سوفرونیا، كھ دوشیزھاي . ویاني را كھ در اورشلیم باقي ماندھاند از دم شمشیر بگذرانندمیدھد تا ھمھ عیس
زیباست، حاضر میشود كھ خود را فداي قوم خویش كند، و بھ دروغ بھ عالالدین میگوید كھ خودش مجسمھ 

ھ او، درصدد اولیندو، عاشق دلسوخت. حاكم فرمان میدھد كھ او را بسوزانند. را دزدیده و نابود كرده است
و اگر چھ ھر دو بھ مرگ محكوم شوند، ; برمیآید كھ آن جرم را بھ گردن بگیرد و بھ جاي او كشتھ شود

پلوتون، خداي عالم سفال، شورایي از پیروان . زني قھرمان و مسلمان بھ نام كلوریندا آنھا را نجات میدھد
این . محاصره كردھاند تشكیل میدھد خود بھ منظور یافتن راھي جھت شكست دادن مسیحیاني كھ شھر را

عده آرمیدا را، كھ دختر زیباي دمشقي و داراي قدرتي محسور كننده است، بھ عنوان وسیلھ خود 
رینالدو و سایر شھسواران بھ باغ سحرآمیز او برده میشوند و رینالدو در آغوش او جاي . برمیگزینند

شیفتھ شجاعت كلوریندا . مودب و دلیري است تانكرد، كھ شھسوار مسیحي كامل عیار و مرد. میگیرد
، )بند دوازدھم(در یكي از زیباترین بندھاي این شعر . میشود و با وجود موانع مذھبي، بھ او دل میبازد

گودفروا عدھاي سرباز براي یافتن رینالدو . كلوریندا از او خواھش میكند كھ وي را بھ آیین مسیح درآورد
اي كھ در ))زیبارویان برھنھ((این عده قصر آرمیدا را پیدا میكنند، از ; داردو شھسواران مفقود اعزام می

آرمیدا، كھ از فرار رینالدو . استخر مشغول شنا ھستند روي برمیگردانند، و اسیران را از بند میرھانند
فرنس تیسی. خشمگین شده است، خود را بھ عنوان جایزه بھ كسي عرضھ میكند كھ رینالدو را بھ قتل برساند

آرمیدا درصدد خودكشي از این . این كار را بھ عھده میگیرد، ولي رینالدو تن او را با نیزھاي سوراخ میكند
اینك ((آرمیدا حاضر بھ پذیرفتن آیین مسیح میشود و با این عبارت حضرت مریم . كار منصرف میكند

ند و ھمھ سربازان مسلمان را میكشند مسیحیان از دیوار باال میرو. خود را بھ او تسلیم میكند)) خدمتكار تو
  . این قصھ تا سوزانیدن یھودیھا ادامھ نمییابد. و خدا را سپاس میگویند

و ; تاسو ابھت و عظمت سابق را بھ آنھا بازگردانید. آریوستو بھ داستانھاي عاشقانھ شھسواران خندیده بود
  . شگفتیھاي قرون وسطایي را نیز افزودبھ عوامل كالسیك، كھ عبارت از دخالت ربالنوعھا بودند، سحر و 

تا مدتي جلو بذلھگوییھاي شھواني ایتالیاییھا را گرفتھ بود، و نبودن مطایبھ تاسو را )) اصالحات كاتولیكي((
اثر حماسي تاسو آكنده از ایماني كامل و . جھان را نباید زیاد جدي تلقي كرد. بھ سوي جنون كشانید

ي این اثر را با چنان عقایدي آراست كھ گالیلھ آن را بھ موزه عجایب تشبیھ و. احساساتي تسكین نیافتھ است
قسمتھایي از تاسو از . او در حاشیھ نسخھاي كھ از آن داشت، انتقادھاي خشمگینانھاي علیھ آن نوشت. كرد

در از ویرژیل ; دیگران تقلید كرده است آشكارا بھ چشم میخورند، مانند تقلید از ھومر در مناظر جنگھا
. از ویرژیل، دانتھ و پترارك در عقاید و سطرھاي كامل; از آریوستو در روابط عاشقانھ; بازدید از جھنم

رھایي اورشلیم شاید عظمت ایلیاد را نداشتھ . موضوع جادوگریھا بچگانھ، و قضیھ آمازونھا مزخرف است
اسي دیگر جلب توجھ میكند، سبك ولي مثل ھر اثر حم. باشد، و مثل اودیسھ جالب و نظیر انئید عالي نباشد

آن پر از عبارات خوشاھنگ است، اشخاصي كھ در آنند زنده بھ نظر میآیند، و وقایع ضمني آن ماھرانھ بھ 
  . بسیاري از مناظر و وقایع آن باعث ایجاد نقاشیھاي معروف شدھاند. موضوع اصلي پیوستھاند
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بندھاي آن، كھ با آھنگ خوانده میشوند، . ده استشعر و حالت آن بھ سپنسر در سرودن ملكھ پریان كمك كر
  . بھ قایقرانان فرسوده و خستھ ونیزي آرامش میبخشند

تاسو در اوقاتي كھ عقل خود را باز مییافت، از موفقیتي كھ نصیب شعرش شده بود لذت نمیبرد و كمتر از 
بسیاري از نویسندگان پیش  چنانكھ در مورد. از ناشران پشیزي ھم بھ دست او نرسید. آن استفاده میكرد

وي از خواندن سخنان درست منتقدان تكان میخورد . میآید، تاثیر یك گرم انتقاد بیش از یك كیلو ستایش بود
ھایش غالبا سبك، و مناظر عاشقانھاش شھوتانگیزند، مسلماناني را كھ در اثر خویش  اینان میگفتند كھ قافیھ

ان او بیشتر اوقات بھ مردان شباھت دارند، ولي بقیھ ایتالیاییھا او ذكر كرده زیاد ستوده است، و زنان قھرم
. را بھ عنوان تجلي ویرژیل میدانستند، و اشخاصي تقاضا كردند كھ با این شاعر رنجور بھتر رفتار شود

اما كساني كھ بھ دیدار او میرفتند، میدیدند كھ وي بھ مواظبتي دقیق نیازمند است، و آلفونسو در این قضیھ 
چنان با مالحظھ رفتار میكند كھ نظیر آن را از مردي چون او، كھ غالبا رنجیده و سرگرم امور دولتي 

  . است، میتوان انتظار داشت

وینچنتسو گونتساگا، ولیعھد ایالت مانتوا، با این قول كھ از او  ١۵٨۶در ژوئیھ . وضع شاعر بھتر شد
سپس عازم برگامو، مودنا، بولوني، ; تاسو مدت یك ماه در مانتوا زیست. حفاظت كند، وي را آزاد ساخت

ر رم از او بخوبي د. لورتو، و رم شد و اشعار و مدایح خود را بھ ھر كس كھ خریدارشان بود فروخت
در اینجا ماركزه . پذیرایي شد، ولي دوباره بھ سینا، فلورانس، و مجددا بھ مانتوا، و دوباره بھ ناپل رفت

مانسو با او دوست شد، تاسو دوباره بھ رم رفت و كاردینال چینتسیو و كاردینال آلدوبراندیني او را در 
یل داشت كھ بھ فرارا برود و باقي عمر خود را در آنجا تاسو م). ١۵٩۴(اطاقھاي خود در واتیكان جا دادند 

پاپ كلمنس ھشتم مقرري ساالنھاي جھت او معین كرد و . بگذراند، ولي آلفونسو حاضر بھ پذیرفتن او نشد
شاعر فرسوده و سالخورده و  ١۵٩۵در صدد برآمد كھ وي را بھ عنوان ملكالشعرا بشناسد اما در آوریل 

وي . سالگي بھ صومعھ سان اونوفریو در رم بردند تا بھتر تحت مراقبت قرار گیرد علیل را در پنجاه و یك
خداوندا، خود را بھ تو ((در آنجا یك بار دیگر دچار ھیجان شد، و در حالي كھ زمزمھ كنان میگفت 

  ). آوریل ٢۵(درگذشت )) میسپارم

جنازه او را تا . تش گذاشتندتاجي از برگ غار، كھ وي ھرگز آن را بر سر ننھاده بود، بر روي تابو
كلیساي سان پیترو بردند و بازگرداندند، در حالي كھ درباریان، پاپ، اشراف، و دانشمندان رم او را تشییع 

سپس او را در كلیسایي كھ محل صومعھاي بود بھ خاك سپردند و این عبارت را روي گورش . میكردند
   )).توركواتو تاسو در اینجا خفتھ است: ((نوشتند

  . حجرھاي كھ محل اقامت او بود زیارتگاه شده است

VIII -١۶۴٨-١۵۵٠: اشاعھ سبك باروك  

ھاي مورون و پولوكلیتوس، فوروم رم، انئید،  ھنر كالسیك معبد پارتنون وافریز آرایشي آن، مجسمھ
نقاشیھاي رافائل در واتیكان، تصاویر نمازخانھ مدیچي اثر میكالنژ ھمگي بھ منزلھ تبدیل ھرج و مرج بھ 

ھم بھ ساده و روشن نظم، كثرت بھ وحدت، حركت بھ ثبات، احساس بھ فكر، ناچیز بھ مھم، پیچیده و مب
اما كمال ھم وقتي كھ مدتي ادامھ داشتھ باشد، لطف . بوده، و بھ مثابھ شكل دادن بھ ماده محسوب شدھاند

  . خود را از دست میدھد

یك چیز بدیع و مھیج درنتیجھ بدعت خود ممكن است زیبا . تغییر براي زندگي و احساس و فكر الزم است
ادامھ خواھد یافت كھ چیز قدیمي با گذشت روزگار بازگردد و بھ منزلھ  جلوه كند، ولي این امر تا زماني

بھ ھمین ترتیب بود كھ رنسانس باعث شد كھ ھنر گوتیگ، بھ عنوان ھنري . اثري تازه پذیرفتھ شود
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بربري، از ایتالیا طرد شود، تا آنكھ ھنرمندان و حامیان ھنر، كھ از دیدن تناسبات زیبا و قرینھ درھم و 
   كلیساھاي اژدر  تھ شده بودند مثل دھانھبرھم خس

ا با اشكال نامنظم و نازككاریھاي استادانھ میخندیدند، سبك گوتیك ر سنتوریھاستونھاي كالسیك، فرسبھا، و 
در ھنر كالسیك سعي میشد كھ از موضوعات واقعي و غیرشخصي استفاده شود، و . باروك باز آوردند

اما سبك باروك بھ ھنرمند، حتي در مواردي كھ طبعش اقتضا میكرد، اجازه . ھنرمندان جویاي كمال بودند
ند نقاشي بھ سبك ھلندي تنھا اشیا را بھ طور حقیقي نقاشي نكند، میداد كھ موضوعاتي را مجسم كند كھ مان

بدین ترتیب، شكلھاي طویل ال گركو . بلكھ تاثیر یا احساسي را بوسیلھ اشكالي نسبتا خیالي مجسم سازد
تصویرھاي ظریف حضرت ; نماینده مردان اسپانیایي نبودند، بلكھ خاطرات و حاالت او را نشان میدادند

كھ تنھا بھ وسیلھ موریلیو و گویدو رني كشیده شدھاند، نمونھ مادران رنجدیدھاي نبودند كھ  مریم و كودك،
گذشتھ از این، سرزمین ایتالیا، كھ . آنھا میشناختند، بلكھ حاكي از تقوایي بودند كھ آنان میبایستي نشان دھند

ات قدیسھ ترسا، قدیس تحت تاثیر نھضت اصالح دیني قرار گرفتھ و احساسات مذھبیش در نتیجھ اقدام
ایگناتیوس لویوالیي، قدیس فرانسوا گزاویھ، و قدیس كارلو بورومئو از نو بھ شدت تحریك شده بود این 

این كشور . ایتالیاي بعد از لوتر دیگر نمیتوانست طبق اصول كالسیك، در صلح آرام و پرافتخار بھ سر برد
ود را جسورانھ نشان داد، مكانھاي مقدس خود را ایمان خود را دوباره تاكید كرد، عالمتھا و رموز خ

آراست، و نوعي گرمي رنگ و حساسیت، و یك تنوع تازه و آزادي نامحدود در ساختن و حركت كھ خود 
ھنر بھ صورت بیان احساسات از . را از تاثیر قاعده و قید خط مشي كالسیك رھانده بود وارد ھنر كرد

  . صورت شكل طریق زینت درآمد، نھ درآوردن فكر بھ

بلكھ نوعي موسیقي و گاھي اپرا، مانند ; معماري دیگر عبارت از ریاضیات یوناني یا مھندسي رومي نبود
طراحان و خانھسازان از سبك یكنواخت بھ سبك متنوع و ھماھنگ روي . ساختمان اپراي پاریس، بود

اراده خود بھ ستونھا و فرسبھا پیچ و  كردند، تقارن ثابت و تغییرناپذیر سبك قبل را بھ ھم زدند، و بھ میل و
  . خم دادند

از این رو قرنیزھا را قطع كردند، آرایشھاي ; ھاي عظیم خستھ شده بودند این عده از سطحھاي ساده و توده
خود مجسمھسازان از ساختن . سنتوري را بھ دو قسمت تقسیم نمودند، و در ھر گوشھاي مجسمھ گذاشتند

ھا را از جلو نشان  ھمچنین نمیخواستند كھ مجسمھ. بیروح خستھ شده بودندھاي  عضوھاي كامل و قیافھ
ھا حاالت بیسابقھ میدادند و بینندگان را بر آن میداشتند كھ بھ مناظر مختلف  از این لحاظ بھ مجسمھ. دھند

گ، گذشتھ از این، تاثیرات نقاشي را نیز در مجسمھسازي وارد كردند و سایھ روشن را در سن. نگاه كنند
نقاشان، خط كامل، نور روشن، و . حركت را در بدن، و فكر و احساس را در صورت نمودار ساختند

  آرامش بیضرر را براي پروجینو، كوردجو، و رافائل 
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مانند رامبران آن . سانتا جوزپھ، گالري گذاشتند، مثل روبنس جھان را غرق در رنگ كردند: گویدو رني
را با رازوري سایھدار كردند، شبیھ رني بھ نفس پرستي برانگیختند، یا نظیر ال گركو آن را با رنج و جذبھ 

فلز را بھ اشكال عجیب و  درودگران میز و صندلي را پر از زیور كردند، و فلزكاران. آشفتھ ساختند
، ھنگامي كھ یسوعیھا وینیوال را مامور كردند كھ كلیساي آنھا موسوم ١۵۶٨در سال . طنزآمیز درآوردند

را در رم طرح كند، و تصریح كردند كھ این كلیسا باید ھمھ ھنرھا را بھ صورت ) عیسي(بھ ایل جزو 
براي نمودن ھندسھ نباشد، بلكھ براي ; اشتھ باشدھا، تصویرھا، و فلزھاي گرانبھا دربر د ستونھا، مجسمھ

  . بخشیدن الھام و اشاعھ ایمان بھ كار رود

از آنجا كھ اروپا در امور ھنري از ایتالیا تقلید میكرد، سبك جدید تزییني، احساساتي و اكسپرسیونیستي نھ 
یز تاثیر بخشید و در آنجا بھ تنھا وارد اسپانیا و فالندر و فرانسھ كاتولیك شد، بلكھ در آلمان پروتستان ن

در ادبیات، تاثیر سبك باروك در عبارتپردازیھاي ماریني، گونگورا، ولیني شیوه . اشكالي مسرتبخش درآمد
اپرا بھ منزلھ موسیقیي . پرآب و تاب شكسپیر، در دكتر فاوست اثر مارلو، و در فاوست گوتھ نمایان شد

والسكوئز، وقتي كھ . سبك جدید بھ طور كلي پیروز نشد. شداست كھ تحت تاثیر سبك باروك قرار گرفتھ با
بھ كمال رسید، ھنرش كالسیك یا رئالیست بود، و سروانتس، پس از یك زندگي رمانتیك، دون كیشوت را 

ولي آیا . كورني، راسین، و پوسن از سرسپردگان سبك كالسیك بودند. با سنگیني و متانت كالسیك نوشت
این سبك ھمیشھ كالسیك بودند آیا ھیچ چیز عجیبتر از الئوكوئون، كھ در حال  میتوان گفت كھ طرفداران

ھاي  تقالست، میتواند باشد تاریخ بھ ھمھ كوششھایي كھ بھ منظور تغییر دادن مسیر آن بھ سوي انگاره
نظري یا خط مشیھاي منطقي صورت گرفتھ است میخندد، نتیجھگیریھاي كلي ما را بھ ھم میریزد، و ھمھ 

  . تاریخ ھم عجیب است. عد ما را نقض میكندقوا
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كلیسا ھنوز بھ صورت فعالترین و سازندھترین حامي : در ھنر ایتالیایي یك عامل نیرومند ھمیشھ باقي ماند
  . بود

ھاي دوكا و كاردینالھاي با فرھنگ قصرھاي  خانواده. البتھ حامیان و عوامل نفوذ دیگري نیز وجود داشتند
از این لحاظ بود . در تزئینات آنھا از بعضي موضوعات مشركان استفاده میكردندو . خصوصي میساختند

.. كھ اودوآردو فارنزه، كاراتچي را بر آن داشت كھ پیروزي باكوس و فرمانروایي عشق را براي او بكشد
 ھاي عریان از باعث سختگیریھایي در ھنر شدند، مجسمھ)) اصالحات كاتولیكي((و )) شوراي ترانت((اما 

فقط . صحنھ ھنر ایتالیایي ناپدید گشتند، و دیگر از موضوعات مذھبي بھ منزلھ محملي شھواني استفاده نشد
در نتیجھ التماسھاي ھنرمندان رمي بود كھ پاپ كلمنس ھشتم از پوشاندن تصویر واپسین داوري اثر 

تصویرھاي مذھبي در مقابل حمالت پروتستانھاي فرانسوي و پیرایشگران دفاع  شلواریھايمیكالنژ با نیم 
كرده بود، ولي تذكر داده بود كھ این تصاویر باید باعث عبادت شوند نھ آنكھ خون را بھ جوش آورند، از 

ده بودند، نقاشان و مجسمھسازان ایتالیا، آنجا كھ پروتستانھا پرستش مریم و استمداد از مقدسان را منع كر
گاھي با ناپختگي بھ نمایاندن رنج و آالم شھیدان پرداختند و بعمد سرگذشت )) اصالحات كاتولیكي((بعد از 

توجھ كلیسا بھ رھا ساختن ھنر از نفوذ یونانیھا و رومیھا و عالقھ آن بھ تلقیق . مریم را مصور ساختند
شكستھاي سیاسي و اقتصادي ایتالیا در آمیخت و این عصر را بھ صورت  اصول مذھب و زھد و تقوا با

  . آخرین مرحلھ رنسانس درآورد

IX - ھنرھاي رم  

عصر بزرگ نقاشي رم بھ پایان رسیده بود، و ھیچ . رم ھنوز بھ منزلھ پایتخت ھنري جھان بھ شمار میرفت
ي معماري در رم پیشرفت میكرد، و برنیني ول. نقاش ایتالیایي نمیتوانست با روبنس یا رامبران رقابت كند

ھنرمندان . گرچھ بولونیا در نقاشي سرآمد سایر ایاالت شده بود. تا یك نسل مشھورترین ھنرمند اروپا بود
براي كشیدن یك سلسلھ فرسكو در  ١۵٧٢آن براي نیل بھ شھرت نھایي بھ رم میرفتند، وازاري در 

نوز عدھاي معدود بھ آنان عالقھمند بودند و احترام میگذاشتند در نقاشاني كھ ھ. ساالرجیا بھ واتیكان رفت
مانند تسادئو و فدریگو تسوتكارو، گیروالمو موتسیانو، فرانچسكو د سالویاتي، جوواني . رم دیده میشدند

  . الفرانكو، مانفردي، دومنیكو فتي، و آندرئا ساكي

یعني ھنرمنداني كھ از سبك این یا آن استاد . آیندبیشتر این نقاشان معموال از زمره سبكگرایان بھ شمار می
  . این اعتقاد را میتوان بھ عنوان نخستین مرحلھ باروك تلقي كرد. اوایل رنسانس پیروي میكردند

در فلورانس نقاشیھایي را كھ وازاري در قبھ كلیسا . تسوتكارو پرچم خود را در میان چھار ملت برافراشت
نید، در واتیكان در كاپالپائولینا نقاشیھایي كرد، در فالندر یك سلسلھ تصاویر آغاز كرده بود بھ پایان رسا

مضحك ساخت، در انگلستان تصویرھاي مشھوري از ملكھ الیزابت و ماري استوارت كشید، در اسپانیا در 
و در بازگشت بھ رم آكادمي قدیس لوقا را تاسیس كرد، و تشكیالت آن ; تزئین قصر اسكورپال سھیم شد

در آن عھد تسوتكارو بیش از . عث شد كھ، در انگلستان، رنلدز بھ فكر تاسیس آكادمي شاھي ھنر بیفتدبا
پیترو با . سایر نقاشان ایتالیایي دعوت میشد، ولي نسل بعد پیترو برتیني دا كورتونا را بر او ترجیح داد

ر رم طرح كرد، و در ھمان مھارت مخصوص استادان دوره رنسانس قصرھاي باربریني و پامفیلي را د
  . قصر پیتي در فلورانس فرسكوھایي كشید كھ پر از اشكال عجیب و غریب بھ سبك باروك بود

  . استاد حقیقي نقاشي رم در این عھد میكالنجلو مریگي دا كاراوادجو بود كھ روحیھاي نظیر چلیني داشت

حصیالت خود را بھ زبان التیني انجام كاراوادجو فرزند مردي بنا از ایاالت لومباردي بود و پس از آنكھ ت
داد، بھ رم رفت، در چند نزاع شركت كرد، دوستي را در دوئل كشت، محبوس شد، از زندان گریخت، بھ 

مالت و سیراكوز رفت، و در نتیجھ آفتابزدگي در ساحل سیسیل در چھل و چھار سالگي درگذشت 
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كاراوادجو . شي ایتالیایي برپا كرده بودوي در این ضمن نیمھ انقالبي در وضع و فن نقا). ١۶٠٩(
تضادھاي شدید میان سایھ روشن را دوست میداشت، و نیرنگھایي مانند روشن كردن منظرھاي از یك 

او ; اطاق پنھاني بھ كار میبرد و شكلھا را با نور میآراست و آنھا را از زمینھاي تیره بیرون میآورد
غاز كرد، كھ گوئرچینو، ریبرا، و سالواتور روزا از آن پیروي را در ایتالیا آ)) تیره گرایان((حاكمیت 

وي بھ حساسیتي كھ مبتني بر تصور و خیال بود، و نقاشان بولونیا از آن تبعیت میكردند، توجھي . كردند
  . نداشت و با واقعپردازي تقریبا حیواني خود مردم آن عصر را تكان داد

میآورد، حواریون و قدیسین را بھ صورت كارگران خشن  ھنگامي كھ موضوعات مذھبي را بھ روي تابلو
باعث ) كھ اكنون در مجموعھ روتچیلد در پاریس است(تابلو ورقبازھاي او . باراندازھا ترسیم میكرد
  . شھرت بینالمللي او شد

كان او، كھ آوازخوانان و یك نوازنده عود زیبا را نشان میدھد، پیش از آنكھ در یك د)) نوازندگان((تابلو 
این تابلو . كشف شود، مدت سھ قرن خاك میخورد ١٩٣۵عتیقھ فروشي در شمال انگلستان در حدود سال 

). ١٩۵٢(دالر خرید  ٠٠٠,۵٠لیره فروختھ شد، و موزه مترپلیتن درنیویورك بعدا آن را بھ  ١٠٠بھ مبلغ 
ولي امروزه آنھا در ; انستكلیسا معموال تصویرھاي مذھبي كاراوادجو را عامیانھ و فاقد علو و بلندي مید

  . ھا ارج و قیمت فراواني دارند نظر خبره

گولدن از میان  ٨٠٠,١روبنس بھ اندازھاي تابلو حضرت مریم در باغ گل را دوست میداشت كھ مبلغ 
  . ھنرمندان شھر آنورس براي خریداري و تقدیم آن بھ كلیساي سن پل گردآوري كرد

بھ اندازه كارھاي رامبران عمیق نیست، ولي تصویر نیرومندي از ) لندن(تابلوھاي شام در امائوس 
، كھ باز منظرھاي روستایي را نشان میدھد، یكي از )لوور(مرگ مریم عذرا . صورت كشاورزان است

كاراوادجو . وجود آورد تابلوھایي بود كھ مكتب ناتورالیستي را در ایتالیا، و رئالیسم را در اسپانیا و ھلند بھ
ولي تاریخ، مانند سخنوران، ندرتا بدون اغراق ; غالبا بھ ملودرام ناشي از عنف و خشونت اھمیت میداد

عصري كھ از موضوعات مربوط بھ احساسات خستھ شده بود، از . موضوعي را حایز اھمیت میكند
منزلھ دخول نیروبخش مردان فراموش  مشاھده این كارگران نیرومند بندري بھ خود لرزید و سپس آن را بھ

رامبران از شیوه سایھ . ریبرا قلم تیره كاراوادجو را بھ دست گرفت و با او برابر شد. شده در ھنر دانست
روشن كاراوادجو تقلید كرد و آن را بھ صوت بھتري درآورد، و حتي نقاشان قرن نوزدھم تحت تاثیر آن 

  . نفوذ شدید قرار گرفتند

م سبك باروك در معماري ظھور دیگري عرق جبین و پشیزھاي مومنان راضي را در راه در این ھنگا
گرگوریوس . پاپ پیوس چھارم مھتابي و سایر اطاقھاي واتیكان را تكمیل كرد. افتخار رم بھ كار بردند

محل  ١٨٧٠را ساخت، و شروع بھ ساختن قصر كویرینال كرد كھ در سال )) كولجو رومانوم((سیزدھم، 
دومینیكو فونتانا، معمار محبوب سیكستوس پنجم، نقشھ قصر تازه التران و ھمچنین . مت پادشاه شداقا

گذشتھ از این، در میان . نمازخانھ كوچك سیستین را كشید كھ در كلیساي سانتاماریا مادجوره قرار دارد
اشراف قصرھاي  در این ضمن كاردینالھا و. نمازخانھ كوچك، نقشھ آرامگاه پاپ پیوس پنجم را كشید

در این دوره تخریب . تازھاي مانند بورگزه باربریني، و ویالھایي مانند بورگزه و مدیچي در رم برپا كردند
ھاي قسطنطین را، كھ از زمان نخستین امپراطور  پاولوس پنجم گرمابھ. عمارات قدیمي نیز ادامھ یافت

  . مسیحي تقریبا دست نخورده باقي مانده بودند، ویران كرد

معماران خوب زیاد بودند، مانند جاكومو دال پورتا، كھ در كمال استادي چندین ساختمان نیمھ تمام استادش 
وینیوال را تكمیل كرد، نظیر نماي ایل جزو قبھ سان پیترو، و بھ ھمان عظمت طرح نمازخانھ كوچك 

  . كایالگر گوریانا را ریخت
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شروع كرده بود، بھ پایان رسانید و دو آبنما از آبنماھاي سپس قصر فارنزه را، كھ میكالنژ ساختمان آن را 
زیباترین این آبنماھا فونتانا دلھ نارتارو است كھ آن را . زیبایي را كھ بھ رم جواني جاوید میبخشید ساخت

مارتینولونگي مھین بھ اتفاق دال پورتا از روي طرحھاي . تادئولوندیني در برابر قصر ماتئي برپا كرد
ر كنسرواتوار را ساخت، و خود ساختمان قصر بورگزه را آغاز كرد كھ بھ دست فالمینو میكالنژ قص

دومنیكو فونتانا، آبنماھاي آكوا فلیچھ و آبنماھاي آكوا پاتولینا را . فونتسیو براي پاولوس پنجم تكمیل شد
. ست كردو در شمال ایوان كلیساي سان جوواني الترانو بالكانھ ستوندار بندیكسبون را در. ساخت

برادرزادھاش كارلو مادرنا بھ عنوان معمار كلیساي سان پیترو جانشین او شد و نقشھ اساسي آن را از 
صورت صلیب یوناني كھ میكالنژ طرح كرده بود، بھ صورت صلیب التیني درآورد و نماي آن زیارتگاه 

صحن عظیم آن كلیسا سود  ھاي كاراكاال و دیوكلسین براي ساختن مقدس را طرح كرد، و از دیدن گرمابھ
شاگرد مادرنا، بھ نام فرانچسكو بورومیني، بھ طرزي عالي داخل كلیساي سان جوواني التر انو را . جست

تعمیر كرد و ساختمان كلیساي سانت آنیزه را آغاز كرد كھ شاھكار اوست و بھ عنوان نماینده سبك باروك 
  . در رم با كلیساي ایل جزو رقابت میكند

آنھا خواستار گونھاي ; نقشھ كلیساي ایل جزو بھ وسیلھ جاكومو دا وینیوال بنا بر تقاضاي یسوعیھا كشیده شد
از این رو، معمار و . معماري بودند كھ مایھ ترس آمیختھ بھ احترام، تاثیر، و تھذیب نفس عبادتكنندگان شود

قف، سرستونھا، و قرنیزھا طراحي دستیارانش فضاي وسیع بدون جناحي را با ستونھا، گچبریھاي زیرس
ھاي زیبایي در آن ساختند، و  كردند، طرح محرابي جالب و قبھاي پرنور را ریختند، تصویرھا و مجسمھ

آندرئا دل پوتتسو، كھ خود یسوعي بود، آرامگاه و  ١٧٠٠در سال . آن را با مرمر و سیم و زر آراستند
یھا نسبت بھ زندگي با نظر بعضي از كشیشان كاتولیك نظر یسوع. محراب عالي قدیس ایگناتیوس را ساخت

بدین معني كھ یسوعیھا میخواستند كھ ھنر از شھوت پرستھاي . فرق داشت و مغایر با نظر پیرایشگران بود
مشخصي )) سبك یسوعي((اما ھیچ . ولي در تزئین زندگي و ایمان بھ كار رود. دنیوي پاك و مبرا شود

و بنایي بھ سبك باروك محسوب میشد، و بسیاري از كلیساھاي یسوعیھا، كلیساي ایل جز. وجود نداشت
مخصوصا در آلمان، بھ سبك باروك بودند، ولي در ھر كدام از این كلیساھا از شكلھا و حاالت معمول 

  . محلي پیروي میشد

و ; داده بودمیكالنژ نمونھاي از قبھ بھ دست . آخرین كار بزرگ ھنرمندان رم تكمیل كلیساي سان پیترو بود
 ۴١ھا داراي  این پایھ. ھنگامي كھ سیكستوس پنجم بھ مقام پاپي رسید، تنھا پایھ ستونھا برجا نھاده شده بودند

ھا  فقط برونللسكي در فلورانس بود كھ نظیر چنان مساحت عظیمي را بدون دخالت پایھ. متر قطر بودند
  . پوشانید

وئوناروتي پیشنھاد كرده بود شانھ خالي میكردند، و معماران و مھندسان از انجام دادن كاري كھ ب
و ) واحد پول(دوكا  ٠٠٠,٠٠٠,١متخصصان امور مالي از آن شكایت داشتند كھ این عمل مستلزم خرج 

  . صرف ده سال وقت است

سیكستوس فرمان داد كھ آن كار را ادامھ دھند، و امیدوار بود كھ بتواند مراسم قداس را، پیش از مرگ 
جاكومو دال پورتا این وظیفھ را بھ عھده گرفت و دومنیكو فونتانا را بھ . زیر قبھ جدید انجام دھد خود، در

ھا، ھشتصد نفر شب و روز كار  ، بھ استثناي یكشنبھ١۵٩٠مھ  ٢١تا  ١۵٨٩از مارس . ھمكاري برگزید
پ سیكستوس پنجم بر كردند، و سھ ماه پیش از مرگ این پاپ دلیر، بھ مردم رم چنین اطالع داده شد كھ پا

بھ افتخار جاوید نایل آمد، و اسالفش را شرمساري نصیب ((روي كلیساي سان پیترو گنبدي برافراشت، 
بھ سبك باروك ساخت، از جلوه این گنبد كاستھ شد  ١۶٠٧١۶١۴براثر نمایي كھ مادرنا بین سالھاي )). شد

، یعني صد و ھفتاد و چھار ١۶٢۶ر سال ، خود كلیسا سرانجام د)مگر ھنگامي كھ از دور بدان بنگریم(
، برنیني سایباني از مفرغ، كھ ارزش ھنري ١۶٣٣در سال . سال بعد از كشیده شدن نقشھ آن، تقدیس شد

ولي این مجسمھساز . و محراب بلند آن برافراشت)) آرامگاه پطرس حواري((زیادي نداشت، بر روي 
منتھي میشد، با یك سلسلھ ستون بیضي شكل و عظیم  بزرگ، بھ تالفي آن، راھي را كھ بھ این محل مقدس
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، و این خود باعث شد كھ كلیساي سان پیترو بھ صورت عالیترین بناي روي )١۶۵۵١۶۶٧(محصور كرد 
  . گنبد آن نیز بھ منزلھ دوره ھنر جدید محسوب میشود. زمین درآید

X- برنیني   

وي از پدر فلورانسي خویش، كھ . كردبرنیني در زندگي پرموفقیت خود ھنر قرن ھفدھم را خالصھ 
و از مادر ناپلي خود احساسات گرم و ایمان شدید را بھ ; مجسمھساز بود، ھنر مجسمھسازي را فرا گرفت

. پدرش براي كار كردن در كلیساي سانتاماریا مادجوره بھ رم فراخوانده شد ١۶٠۵در سال . ارث برد
سبك كالسیك و در محیطي متاثر از زھد و تقواي یسوعیھا ھایي بھ  برنیني كوچك در آنجا در میان مجسمھ

قدیس ایگناتیوس قرار میگرفت، و آن )) تمرینھاي روحي((لرزه میافتاد، ولي بیشتر تحت تاثیر . بزرگ شد
قدر این گونھ تمرین كرد كھ وحشت و سرسپردگي كسي را كھ رنجھاي جھنم و محبت عیسي را احساس 

ھمچنین ھر روز بھ دعاھاي قداس گوش میداد و ھفتھاي دو روز در . مودكرده باشد در وجود خود حس ن
  . مراسم آن شركت میكرد

تابلو قدیس اندرو و قدیس . برنیني استعداد خود را در نقاشي نیز آزمود، و حتي در حدود صد تابلو كشید
ولي ممكن ; توماس، كھ در مجموعھ باربریني مضبوط است، بیش از ھمھ مورد تمجید قرار گرفتھ است

. است تك چھرھاي را كھ وي از خود كشیده و در گالري اوفیتي قرار دارد بر سایر تابلوھا ترجیح دھیم
برنیني در این تصویر بھ صورت جوان سیھچرده و خوشاندامي بھ نظر میرسد كھ افكار تاثرآمیزي در سر 

ربریني را براي مافئو باربریني قصر با. وي در معماري از خود استعداد بیشتري نشان داد. میپروراند
و ھنگامي كھ حامي او با عنوان اوربانوس ھشتم بر مسند پاپي نشست، برنیني، كھ در این وقت ; ساخت

در اینجا، گذشتھ از . سي و یك سال بیشتر نداشت، با عنوان معمار كل كلیساي سان پیترو بھ كار پرداخت
یك صندلي چوبي . را ساخت)) كاتدراپتري((محراب كلیسا  ، برنیني در)كھ ذكر آن رفت(ستونھا و سایبان 

را كھ مومنان تصور میكردند پطرس حواري بر روي آن نشستھ است محصور كرد، در اطراف آن چھار 
ھا  ھایي از فرشتھ مجسمھ نیرومند از آباي كلیسا گذاشت، و بر فراز این دستگاه عجیب و غریب مجسمھ

  . ز او ضرابخانھاي براي درست كردن شاھكارھا وجود داردقرار داد مثل این بود كھ در مغ

ھایي  سپس بالكنھا و بسیاري از مجسمھ. نزدیك آن، آرامگاه عظیمي براي اوربانوس محبوب خود برپا كرد
و ; زیر قبھ، تمثال بزرگي از قدیس لونگینوس گذاشت. را كھ ستونھاي زیر قبھ را نگاه میدارند طرح كرد

در خارج از كلیسا . برپا كرد) اھل توسكان(ي پرزرق و برقي بھ یادبود كنتس ماتیلدا در محراب راست بنا
را تغییر داد كھ از ستونھاي مجلل میگذرد و بھ قصر واتیكان )) سكاال رجیا((بھ طرز سادھتري تركیب 

است  مجسمھاي از قسطنطین سوار بر اسب گذاشتھ)) ھاي شاھانھ پلھ((و در شاھنشین این ; منتھي میشود
احساساتي كھ از . كھ او را در حال مشاھده عالمتھایي در آسمان نشان میدھد كھ بھ مسیحیت دعوتش میكنند
با برنیني در . دیدن این مجسمھ بھ بیننده عارض میشود نمونھاي از عصر سبك باروك بھ شمار میرود

ي ساخت كھ مرمرھاي اواخر عمر خود در نمازخانھ كوچك ساكرامنت، در كلیساي سان پیترو، محراب
درختان، سایبان، معبد، قبھ، و ھمچنین فرشتگان آن، كھ مسحور عبادتند، در نظر او ھنوز عظمت راز 

تمام این آثار در كلیساي سان پیترو و خارج از آن درنظر . قداس را چنان كھ باید و شاید مجسم نمیكنند
اما درنظر برنیني . توسل موجھي بھ احساساتندھا و  ھنرمندان كنوني بھ منزلھ افراطي در خور تماشاخانھ

  . وسیلھ فیض بخشي براي یك ایمان وجدآمیز و قابل انتقال بھ شمار میآیند

  وي در فكر ھنري بود كھ . برنیني در ھمھ جا مھندسي را با مجسمھسازي میآمیخت

اریا دال ویتوریا دركلیساي سانتام. معماري، مجسمھسازي، و نقاشي را بھ صورت مجموعھ مھیجي درآورد
استعداد خود را در تزئین نمازخانھ كوچك ; سنگھایي از مرمر بھ رنگھاي سبز، آبي، و قرمز گرد آورد

برنیني در . و ستونھاي راھراه و ستونھاي زیبایي بھ سبك كورنتي در آن قرار داد; كورنارو آشكار ساخت
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را نصب كرد، و آن مجسمھ قدیسھ ترسا است ھاي خود  این نمازخانھ یكي از جالبترین و مھیجترین مجسمھ
كھ سست و بیحال در جذبھاي فرو رفتھ و فرشتھ كوچكي خود را آماده میكند كھ قلب او را با تیر سوزاني 

  . بشكافد، و این بھ منزلھ وحدت این شخص مقدس با عیسي است

كھ جاكامودال پورتا  مونتني نخست تحت تاثیر مجسمھ عدالتي قرار گرفت. برنیني داراي رقبایي بود
توریجانو مجسمھ واقعي و نیرومندي از . برفراز آرامگاه پاولوس سوم در كلیساي سان پیترو ساختھ است

بورومیني مانند برنیني . نیمتنھ سیكستوس پنجم ساخت كھ اكنون در موزه ویكتوریا و البرت مضبوط است
شاھده آرامگاه كاردینال ویالمارینو در چنانكھ این مطلب از م. مجسمھسازي را با معماري درآمیخت

الساندرو آلگاردي در ساختن سھ تصویر براي آرامگاه لئو . كلیساي سانتي آپوستولي در ناپل معلوم میشود
یازدھم در كلیساي سان پیترو با برنیني بھ رقابت پرداخت، و در ساختن نقشھاي برجستھ تحت عنوان 

). این نقشھا ھم در كلیساي سان پیترو دیده میشوند( ني گوي سبقت ربود مالقات پاپ لئو اول با آتیال از برنی
مجسمھ نیمتنھاي كھ توسط آلگاردي از اینو كنتیوس دھم در قصر پامفیل تھیھ شده جالبتر از اثر برنیني 

ولي ھیچ كس در این عصر از حیث ایجاد آثار ھنري . است و تقریبا مانند تصویر والسكوئز نیرومند است
  . ان و نیروي تخیلي نمیتوانست با برنیني رقابت كندفراو

برنیني اھالي رم را با آبنماھاي شگفتانگیز مشعوف كرد، مانند آبنماي دل تریتونھ و آبنماي فونتانا دي 
. فیومي، كھ در آن مجسمھسازان غیرمعروفي چھار شكل ساختند كھ نماینده دانوب و نیل و گنگ و پالتاست

: اي ساختن این آبنما تقدیم اینوكنتیوس دھم شد، وي نقشھ برنیني را برگزید و گفتھایي كھ بر از نقشھ
سلیقھ برنیني در ساختن آثار )). ھا نگاه كند، مگر آنكھ حاضر باشد آنھا را بپذیرد انسان نباید بھ این نقشھ((

مرگ در سر  ھا ممكن است باعث شده باشد كھ حامي او خیاالت مطبوعي درباره مجلل بر روي آرامگاه
  . اوربانوس ھشتم سرانجام توانست آرامگاھي را كھ جھت او تعیین شده بود ببیند. خود پرورانده باشد

براي او ھتك . كاردینال شیپیونھ بورگزه در دادن پول و ارجاع كار بھ برنیني با اوربانوس رقابت میكرد
ھمچنین . از طرح اندام زنانھ استناموس پروسرپینا را ساخت كھ رویایي از عضالت مردانھ و نمایي 

داوود را نشان داد كھ مشغول رھا كردن فالخن خود بھ سوي جالوت، است و نیز آپولون و دافنھ را ساخت 
كھ اكنون در گالري (ھا  این مجسمھ. كھ نقشي بیاندازه خیالي از جواني مردان و زنان بھ شمار میرود

ا متھم كنند بھ اینكھ وي از شیوه خاصي پیروي میكند و متمایل باعث شدند كھ برنیني ر) بورگزه قرار دارند
  بھ زیادھرویھایي 
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از خود كاردینال . است كھ در روي صحنھ تماشاخانھ معمول است. آرامگاه پاپ اوربانوس ھشتم: برنیني
ا طبعا نیمتنھ زیباي كونستانتس. دو مجسمھ باقي مانده است كھ مظھر خوشطینتي و خوش خوراكي است

بوئونارلي در موزه ملي در فلورانس جالبتر است، او زن ھمكار برنیني بود، ولي برنیني، بھ قول پسرش، 
  . چون سخت عاشق بدن آن زن بود، او را بھ صورت سنگ درآورد

وي بیش از اندازه بھ . در آثار برنیني، بیش از آثار سایر ھنرمندان، نقایص سبك باروك مشھود است
جست، و جنبھ نمایشي را از درام، قشنگي را از زیبایي، احساسات را از دلسوزي، و احساسات توسل می

ھمچنین نشان دادن حاالت شدید چھره را كھ معموال از مختصات . حجم را از عظمت تشخیص نمیداد
ھاي واقعي،  گذشتھ از این، در نتیجھ توجھ دقیق بھ جنبھ. نقاشي بود در مورد مجسمھسازي بھ كار میبرد

ھاي خویش آرامشي پدید  ھاي آفریده وي بندرت میتوانست در چھره. ھي از تاثیر رواني كار خود میكاستگا
ھا چرا  ولي مجسمھ. ھاي آتن در دوره پریكلس ارزشي جاویداني بخشیده است آورد آرامشي كھ بھ مجسمھ

فرغ جان ببخشند در باید حاكي از آرامش باشند چرا حركت و احساسات و شور زندگي نباید بھ مرمر و م
ھا را طوري ساختھ باشند كھ گویي بھ سنگ  ھاي سبك باروك این خود حسن است نھ قبح كھ مجسمھ مجسمھ

برنیني دستور ھوراس را بھ كار میبست، و چیزي را . احساس دادھاند و آن را بھ سخن گفتن واداشتھاند
دختر، چابكي و سرزندگي جوانان، غمھا  نشان میداد كھ احساس میكرد، مانند بافتھاي صاف پوست بدن یك

  . و زحمات رھبران، و تقوا و جذبھ مقدسان

، ھنگامي كھ كولبر و ١۶٠۵در سال . برنیني مدت پنجاه سال بزرگترین معمار عصر خود بھ شمار میرفت
عوت لویي چھاردھم در صدد برآمدند كھ در نقشھ لوور تغییراتي بدھند و آن را بزرگتر كنند، از برنیني د

برنیني نیز پذیرفت، لكن نقشھاي كشید كھ اگر زیاد . كردند كھ بھ پاریس بیاید و این كار را بھ عھده بگیرد
نماي جدیتر پرو بیشتر مورد . عاقالنھ نبود، بسیار خوب بود و با سلیقھ و كیسھ فرانسویھا تناسب نداشت
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، برنیني تصویر بسیار جالبي )١۶۶٧(سال در این . پسند افتاد، و برنیني مایوس و دلشكستھ بھ رم بازگشت
ھاي موي سفید  در این تصویر حلقھ. با گچ از صورت خود تھیھ كرد كھ فعال در قصر وینزر مضبوط است

او بر روي سر بزرگش عقب نشستھ و صورتش بر اثر كار پرچین شده است، چشمان آرام او حالتي 
ھاي افتخار آدمي را بھ كجا رھنمون  ي میبیند كھ راهناخوشایند و ترسآور بھ خود گرفتھاند، چنانكھ گوی

ولي برنیني ھنوز شكست نخورده بود، وي مدت سیزده سال دیگر با تالش و كوشش جدي ساختمان . میشود
ھنگامي كھ )) ھوش او تیز، تصمیمش راسخ، و خشمش شدید بود((برپا كرد و مجسمھ ساخت، در حالي كھ 

  . ، وي بیش از دوره رنسانس ایتالیا عمر كرده بود)١۶٨٠بر نوام ٢٨(چراغ عمر او خاموش شد 

از ایتالیا دیدن كرد، چنین گزارش داد كھ دانشمندان ایتالیایي احساس میكردند كھ  ١۶٣٨میلتن كھ در سال 
شاید انقیاد ایتالیا و . از بین رفتھ است)) اصالحات كاتولیكي((عظمت كشورشان با آغاز تسلط اسپانیا، و 

ھایي زده بود، حال آنكھ در اسپانیا سروانتس،  نسور در آنجا بھ فكر و ھنر در این كشور صدمھوجود سا
در واقع . كالدرون، و والسكوئز، تحت دستگاه تفتیش افكار كھ بیشتر سختگیري میكرد، نشو و نما كردند

پانیایي یا ناظر كتب یك دریانورد پرتغالي بود كھ بھ دوره رنسانس ایتالیایي پایان داد، نھ یك سردار اس
ھایي  واسكودو گاما راھي آبي بھ سوي ھند یافتھ بود كھ، اگر چھ طوالني بود، مخارج آن از راه. ممنوعھ

  . كھ باعث ثروت ونیز و جنووا شد كمتر بود

بازرگانان پرتغالي و ھلندي جانشین تجار ایتالیایي شدند و منسوجات فالندر و انگلستان بازار را از دست 
و نھضت پروتستان باعث تقلیل مقدار طالیي شد كھ سابقا از آلمان و ; فلورانسي بیرون آوردند تجار

  . انگلستان بھ سوي رم سرازیر میگشت

درست است كھ ھنر بھ پاي دوره رافائل و . ایتالیا ضمن این انحطاط نیز درخشندگي خود را حفظ كرد
میكالنژ نمیرسید، و افكار سیاسي آن عمق و بیپروایي ماكیاولي را نداشتند، اما از لئو دھم تا سیكستوس 

; اوینچي تا گالیلھ پیشرفت كردعلم از لئوناردو د; پنجم دولتمردي نھ تنھا دچار انحطاط نشد، بلكھ ترقي كرد
درام موسیقي از پولیتیان تا مونتوردي بھتر شد، و فقط ; فلسفھ از پومپوناتتسي تا برونو بھ ترقیاتي نایل آمد

در این ضمن، ایتالیا، مانند مادري رضاعي، ھنر . انحطاط قابل بحثي در شعر از آریوستو تا تاسو روي داد
ھاي آلپ بھ فرانسھ و فالندر، از راه دریاي  و نثر خود را از فراز كوهو موسیقي، علم و فلسفھ، و شعر 

  . مانش بھ انگلستان، و از طریق دریا بھ اسپانیا میفرستاد

  فصل دھم

  

  عظمت و انحطاطا اسپانیا 

١۵۵۶ -١۶۶۵  

I  - زندگي در اسپانیا  

د كھ، خواه قبل از عزیمت كساني كھ با آثار تاریخنویسان انگلیسي خو گرفتھاند بھ سھولت فراموش میكنن
جھازات شكستناپذیر اسپانیا و خواه بعد از آن، اسپانیا بزرگترین، ثروتمندترین، و وسیعترین امپراطوري 

روي زمین بود، و از لحاظ ادبي خود را برتر از انگلستان عصر الیزابت میدانست، و از لحاظ ھنري خود 
، )١۵۵۶(امي كھ فیلیپ دوم بر تخت سلطنت نشست ھنگ. را مھمتر از ایتالیاي معاصر خویش میشمرد
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خانواده سلطنتي اسپانیا، بر اسپانیا، روسیون، فرانس كنتھ، سبتھ، اوران، ھلند، دو كنشین میالن، پادشاھي 
ناپل، سیسیل، ساردني، فیلیپین، ھند غربي، قسمت اعظم امریكاي جنوبي، قسمتي از امریكاي شمالي، و 

مت میراند، باید بھ این متصرفات، پرتغال و مستملكاتش را در آسیا، افریقا، سراسر امریكاي مركزي حكو
ھمچنین باید تحتالحمایگي ساووا، پارما، توسكان را ذكر كرد و اتحاد آن دولت را با ; و برزیل افزود

اسپانیا داراي ارتشي . امپراطوران مقدس روم، كھ تحت تسلط فردیناند اول عم فیلیپ بود، درنظر گرفت
مركب از پنجاه ھزار سرباز بود كھ، بھ سبب دالوري و انضباط، شھرت بسیار داشتند و تحت رھبري 

ھمچنین نیروي دریایي آن مركب از صد و چھل كشتي بود و عواید ساالنھ . بھترین سرداران عصر بودند
. اسپانیا جاري بود سیل طال و نقره امریكا بھ سوي بندرھاي. آن ده برابر عواید انگلستان تخمین زده میشد

زبان . دربار اسپانیا در این زمان مجللترین دربارھا، و اشراف آن كشور مغرورترین اشراف جھان بودند
اسپانیایي بھ وسیلھ میلیونھا نفر خارج از اسپانیا تكلم میشد، و در بسیاري از كشورھا طبقات تحصیلكرده 

سبك معماري . م زبان فرانسھ مورد توجھ آنھا بودزبان اسپانیایي را میآموختند، چنانكھ در قرن ھجدھ
  . اسپانیایي شھرھاي پنج قاره را زینت میبخشید

در این زمان اسپانیا ھشت میلیون نفر جمعیت داشت، كشاورزي آن در حال انحطاط بود، زیرا زمینھا را 
، فقط ١۵۶٠در حدود  .بھ صورت چراگاه درمیآوردند تا در آنھا، بھ منظور تھیھ پشم، گوسفند تربیت كنند

  كار ) طلیطلھ(ھاي تولدو  پنجاه ھزار كارگر نساجي در كارگاه
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بھ صورت ) اشبیلیھ(تقاضاھاي مستعمرات اسپانیا باعث پیشرفت صنایع آن كشور شد، و سویل . میكردند
مستعمرات نیز بھ نوبھ خود محموالتي از طال و نقره بھ اسپانیا . یكي از پرھیاھوترین بندرھاي اروپا درآمد

اندلس، در قرن شانزدھم، قیمتھا در : وفور فلزھاي گرانبھا باعث افزایش سرسامآور قیمتھا شد. میفرستادند
دستمزدھا نخست بزحمت بھ پاي مخارج زندگي میرسید و سرانجام بكلي از آن . پانصد درصد باال رفت

قسمت بیشتر صنایع در دست موریسكوھا یعني مورھایي بود كھ بھ صورت ظاھر مسیحیت را . عقب ماند
كھ ضمن حمالت اسپانیاییھا بھ افریقا یا در  امور خانگي معموال زیرنظر غالماني بود. پذیرفتھ بودند

مردم عادي اسپانیا از كار كردن عار داشتند و فیلسوفانھ بھ مقدار . جنگھاي اسپانیا با كفار اسیر شده بودند
در كلبھاي خفتن، خود را در آفتاب گرم كردن، گیتار نواختن، و از بیوفایي زیبارویان نالیدن . كم قانع بودند
اخراج موریسكوھا از اسپانیا در سال . بھتر از عرق ریختن مانند اسیران یا موریسكوھا بوددر نظر آنان 

. ، بھ انضمام باال رفتن قیمتھا، باعث انحطاط صنعت در این كشور شد١۶٠٩

اھالي جنووا بھ . نقصي در امور بازرگاني و مالي اسپانیا بھ وجود آورده بود ١۴٩٢اخراج كلیمیھا در 
از آنجا كھ دولت اسپانیا در دست اشرافي بود كھ در . عمده تجارت خارجي اسپانیا درآمدندصورت عامالن 

سیاست و جنگ بیش از امور اقتصادي مھارت داشتند، ثروت آن كشور متكي بر طالیي بود كھ از خارج 
ي قسمتي از ول. تا مدتي، ضمن آنكھ مردم در فقر و فاقھ میزیستند، دولت بتدریج ثروتمندتر شد. وارد میشد

آن ثروت صرف امور جنگي میشد، و قسمت دیگر بھ كیسھ بازرگانان خارجي كھ تجارت اسپانیا را در 
اسپانیا بارھا . دست داشتند سرازیر میشد، تا آنكھ دولت نیز مثل مردم بھ فقر و تھیدستي گرفتار آمد

كرد، یا وامدھندگان از پرداخت قرضھاي خود امتناع ) ١۶۴٧، ١۶٢٧، ١۶٠٧، ١۵٩۶، ١۵٧۵، ١۵۵٧(
بر اثر این بحرانھاي مالي بود كھ اسپانیا مجبور شد . را مجبور ساخت كھ آنھا را بھ وام جدیدي تبدیل كنند

. وارد جنگ شود ١۶٠٩، و علیھ ھلند در ١۵٩٨، علیھ ھانري چھارم در ١۵۵٩علیھ ھانري دوم در سال 
 . رادر تاریخ باید بانكدار را جستجو كنیم، نھ زن 

مذھب در ھیچ نقطھاي از جھان تا این اندازه بر مردم، . در اسپانیا كشیشان را نیز باید مسئول وقایع بدانیم
فت، بلكھ رنسانس را اسپانیا نھ تنھا نھضت اصالح دیني را نپذیر. و بنابر این بر امور دولتي تسلط نداشت

نیز، جز در لحظھ كوتاھي كھ تحت تاثیر اراسم قرار گرفت، قبول نكرد، و ضمن تجدد، در حال قرون 
ھمھ افراد از . مردم فقیر از دیدن ثروت كلیسا بھ خود میبالیدند. وسطایي ماند و از این وضع راضي بود

رگز مدالھاي مذھبي را از خود جدا نمیكردند و پادشاه گرفتھ كھ كاتولیكتر از پاپ بود، تا راھزناني كھ ھ
در حدود چھل ھزار نفر اسپانیایي  ١۶١۵در سال . دیده نمیشدند، پارسا و پرھیزگار بودند سكاپوالربدون 

اپ كاتولیكھا را بر آن دارد كھ اصل آبستني معصومانھ حضرت پشت سر ھم راه رفتند و تقاضا كردند كھ پ
كشیشان، راھبان، و پیروان مسلكھاي مختلف در ھمھ جا یافت میشدند، ولي بھ لذایذ . مریم را بپذیرند

بلكھ ھالھاي تیره رنگ بھ سبك ال . زندگي و عشق چنانكھ در ایتالیا یا فرانسھ مرسوم بود توجھ نمیكردند
 ٠٠٠,٣٢صومعھ،  ٩٠٨٨در این زمان اسپانیا داراي . ارھا، بھ استثناي گاوبازي، میافكندندگركو بر ھمھ ك

كلیساھا تاریك و پر از آثار مقدس . پیرو مسلك دومینیكیان و فرانسیسیان و، عده روزافزوني یسوعي بود
. ن نقل محافل بودداستانھاي مربوط بھ قدیسان و معجزات آنا. وحشتانگیز، و ھنر آنھا واقعي و رعبآور بود
خود ; ھاي قدیسھ ترزا، باعث محبوبیت رازوري شده بودند اشعار غنایي قدیس ژان دوالكروا، و نوشتھ

كلیسا مجبور شد علیھ ادعاھاي طرفداران تسلیم و ترك نفس در مورد وصول بھ حق و اتحاد با او و 
این عده . شد)) روشنفكران ((وجھ ، دستگاه تفتیش افكار مت١۶۴٠در سال . مكاشفات وجدآور اعتراض كند

براي . ھاي عاشقانھ است معتقد بودند كھ وحدت رازورانھ آنان با خداوند باعث پاك شدن آنھا حتي در جذبھ
درك این موضوع كھ چرا اسپانیاییھا با ذوق و شوق بھ سوختھ شدن بدعتگذاران مینگریستند، و چرا بھ 

ند گرفتار ورشكستي و فرسودگي شدند، باید این عقیده غیورانھ و سبب مبارزه بھ خاطر ایمان در آلمان و ھل
ظاھرا چنین بھ نظر میرسید كھ اگر . این دیوانگي جنبھاي عالي داشت. نافذ اسپانیاییھا را در نظر بگیریم

دستگاه تفتیش . ملت ایماني حقیقي نداشتھ باشد، زندگي او بھ صورت امري بیھوده و بیمعني درخواھد آمد
بدین ترتیب آگاھانھ بھ سیاست خشونتآمیز خود ادامھ میداد، و بعضي از بدعتگذاران را، كھ میگفتند افكار 

زنا كردن گناه نیست یا ازدواج بھ اندازه تجرد راھبان مقدس است، با مجازاتھاي جزئي از قبیل صد ضربھ 
اني بھ دین سابق خود باز ولي مجازات مارانوھا، یعني یھودیھاي مسیحي شده، كھ پنھ. شالق تنبیھ میكرد

pymansetareh@yahoo.com



، از او در والیاذولیذ بدین )١۵۵٩(ھنگامي كھ فیلیپ دوم وارد اسپانیا شد . میگشتند، ھمیشھ اعدام بود
ترتیب پذیرایي كردند كھ جلو چشم او، و در مقابل دویست ھزار نفر تماشاگر، ده تن بدعتگذار را خفھ 

محكومان از فیلیپ تقاضاي عفو كرد، ولي او نپذیرفت و یكي از . كردند و دو نفر دیگر را زنده سوزاندند
و با این جملھ ; ))اگر فرزند من ھم مثل تو بدبخت بود، خودم براي سوزاندن او ھیزم حمل میكردم: ((گفت

فیلیپ گاھگاه جلو دستگاه تفتیش افكار را، كھ میخواست بھ ضرر امور . حس اعجاب مردم را برانگیخت
فت، ولي روي ھم رفتھ این دستگاه را وسیلھاي براي از اینكھ ممكن بود محكومان كشوري اقدام كند، میگر

دوكاي  ٠٠٠,٢٠٠مبلغ ) ١۵۵۶(و در یك سال . را بھ كار كردن در كشتي بگمارند اظھار خشنودي كرد
طال، بھ عنوان سھم دولت از دو سوم پولھایي كھ دستگاه تفتیش افكار جریمھ و مصادره كرده بود، دریافت 

  . اشتد

دستگاه تفتیش افكار از اینكھ توانستھ بود ایمان قرون وسطایي را حفظ كند و جلو اختالف مذھبي را كھ 
و نھ (اھمیتي كھ این دستگاه بھ ایمان مردم . باعث ایجاد آشوب در فرانسھ شده بودند بگیرد، بھ خود میبالید

حانیان كھ شھرت اخالقي خوبي نداشتند و میداد باعث شد كھ حفظ اخالق مردم بھ دست رو) بھ رفتار آنھا
ھاي دستگاه تفتیش افكار كاھش یافتھ بود،  كارمندان دولت كھ تسلط آنھا بر مردم در نتیجھ حبسھا و جریمھ

  . صورت پذیرد

  . عفاف و عصمت زنان نھ تنھا بھ وسیلھ مذھب و قانون، بلكھ بھ وسیلھ شرافت حفظ میشد

كھ عصمت ھر یك از زنان خانواده خود را كھ مورد بیاحترامي طبق این اصل، ھر مردي موظف بود 
. قرار گرفتھ بود بھ وسیلھ شمشیر حفظ كند، یا از كساني كھ باعث ھتك ناموس آنھا شده بودند انتقام بگیرد

زنان عفیف، مانند زنان مسلمانان، تقریبا در انزوا و عزلت بھ . دوئل غیرقانوني، ولي مورد پسند مردم بود
و ھنگامي ; بردند، دور از مردھا غذا صرف میكردند، و بندرت ھمراه آنھا در انظار ظاھر میشدندسر می

خواستگارھا در میان كوچھ براي . ھاي دربستھ مینشستند كھ از خانھ قدم بیرون مینھادند، در كالسكھ
منازل آنھا را  ھاي مشبك بودند، نغمھسرایي میكردند و بندرت اجازه دخول در دوشیزگان، كھ پشت پنجره

با وجود این، ازدواجھاي . بھ دست میآوردند، مگر آنكھ پدر و مادر ھر دو طرف بھ توافقي رسیده باشند
در عصر فیلیپ دوم، سطح اخالق، تا اندازھاي كھ زیبایي زنان یا قوه . عاشقانھ بسیار صورت میگرفت

تا ھزیمت ; رستي كارمندان را میگرفتو پادشاه تا حدي جلو پولپ; تخیل مردان اجازه میداد، حفظ میشد
جھازات شكستناپذیر، روحیھ مردم بدین وسیلھ تقویت میشد كھ اسپانیا وارد جنگي مقدس علیھ اسالم و ھلند 

  . ھنگامي كھ این عقیده متزلزل شد، نیروي بدني و روحاني اسپانیا، از میان رفت. و انگلستان شده است

صدقھ دادن امري عمومي . و زیبایي مخصوص بھ خود را داشتدر این ضمن زندگي اسپانیایي عظمت 
نیمي از مردم عقیده داشتند كھ از طبقھ اشرافند، سعي . بود، و حسن سلوك در ھر طبقھاي دیده میشد

در زمان فیلیپ دوم، . میكردند كھ مثل شھسواران مودب باشند، و مایل بودند كھ مانند اشراف لباس بپوشند
مردھا یقھ چیندار داشتند و نوعي لباس چسبان، شلوار سیاه و تنگ، و چكمھ سگكدار : دلباس نسبتا ساده بو

  . میپوشیدند

ھاي ساده و صاف پنھان  خطوط اندام خود را با نیمتنھ) ھمھ زنھا علیامخدره بودند)) (علیامخدرات((
، از )ھانگیز استكھ مخصوصا در زنان اسپانیایي فتن(ھمھ چھره خود را، بھ استثناي چشمھا ; میكردند

و پاھاي خود را چنان محجوبانھ از انظار پنھان میداشتند كھ اگر عاشقان میتوانستند ; مردان میپوشاندند
  پس . لحظھاي آنھا را ببینند، یكي از شورانگیزترین آرزوھاي خود را برآورده میدیدند

بادبزنھاي ; ني بھ خودگرفتلباس زنان صورتي تفن; از مرگ فیلیپ، سختگیري در امور اخالقي كمتر شد
ھا، و دستھا درخشیدن  ھا، سینھ سرخاب بر روي صورتھا، شانھ; دستي در شوخیھاي صامت بھ كار رفت

ھا  و ساق پاھاي اسرارآمیز در چنان دامنھاي گشاد و بادكردھاي پنھان شدند كھ صاحبان تماشاخانھ; گرفت
  . دند پول دو صندلي را مطالبھ كنندمجبور بودند از زناني كھ اینگونھ دامنھا را میپوشی

pymansetareh@yahoo.com



، فرماني بھ ١۵۶٧پاپ پیوس پنجم، در سال . گاوبازي ھمچنان از تفریحات مردمپسند بھ شمار میرفت
منظور نھي آن صادر كرد، ولي فیلیپ دوم اعتراض كرد و گفت نتیجھ این عمل ایجاد انقالب در 

ھ راه انداختن باعث سرگرمي مردم در آن روزھاي دست. اسپانیاست، در نتیجھ فرمان پاپ نادیده گرفتھ شد
نواختن آھنگ بھ منزلھ عالقھاي . خستھ كننده میشد، و تشكیل كارناوال سرپوشي بر روي گناھان میگذاشت

یكي از آالت . بود كھ از لحاظ اھمیت پس از مذھب قرار داشت، ولي كامال وابستھ بھ مذھب و عشق بود
و ; یتار شباھت داشت، در روابط عاشقانھ تاثیري خوابآور میبخشیدموسیقي بھ نام ویوال، كھ بھ گ

  . مادریگالھا تا مدتي مورد توجھ مردم بودند، در موسیقي مذھبي، اسپانیا با ایتالیا رقابت میكرد

توماس لویس د ویكتوریا، كھ بھ عنوان والسكوئز موسیقي اسپانیا بھ شمار میرود، در آویال، یعني زادگاه 
احتمال دارد ; وي داراي صدا و حرفھاي بود. ا، تربیت شد و شاید تحت تاثیر این زن قرار گرفتقدیسھ ترز

اما محققا یك سال بعد بود كھ فیلیپ مقرري براي او تعیین . در سلك كشیشان درآمده باشد ١۵۶۴كھ در سال 
جرمانیكوم سردستھ  ، این شخص در كولجیوم١۵٧١در سال . كرد تا در اسپانیا بھ تحصیل موسیقي بپردازد

ھا منتشر كرد كھ شامل مرائي ارمیا  ، در سي و دو سالگي، كتابي از موتھ١۵٧٢ھمسرایان شد، و در سال 
، كتابي شامل سرودھاي مذھبي بھ فیلیپ دوم )١۵٨٣(در سقوط اورشلیم بود، پس از مراجعت بھ اسپانیا 

ترین سرودھایي است كھ در مراسم قداس خوانده تقدیم داشت، و یكي از آنھا بھ نام اوه، چھ عظمتي از عالی
ھمچنین، براي تشییع جنازه ماري، خواھر فیلیپ و بیوه امپراطور ماكسیمیلیان دوم، آھنگ بسیار . میشوند

توماس . موثري ساخت كھ بھ عقیده یكي از موسیقیدانھاي بزرگ از عالیترین تصنیفات بھ شمار میرود
، بازمانده زندگي خویش )١۶٠٣(نگ خود میدانست، و پس از انتشار آن لویس د ویكتوریا آن را آخرین آھ

  . این شخص از مفاخر برجستھ مشھورترین دوره سلطنت اسپانیا بھ شمار میرود. را وقف امور مذھبي كرد

II -١۵٩٨- ١۵۵٨: فیلیپ دوم   

ود، مردي متعصب این پادشاه، كھ یكي از شگفتانگیزترین و نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ بھ شمار میر
  وي اگر چھ در خارج اسپانیا منفور بود، در داخل آن . و با وجدان بود
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محققاني كھ بخواھند درباره او بیطرفانھ . موزه پرادو، كشور محبوبیت بسیار داشت. فیلیپ دوم: تیسین
پدرش شارل : دودمانش بھ منزلھ سرنوشت او محسوب میشود. قضاوت كنند، با دشواري مواجھ خواھند شد

یوانھ نام داشت كھ مادربزرگ پدري او خواناي د; پنجم بود كھ مملكت و تعصب را براي او بھ ارث نھاد
عرفان و جنون در خون فیلیپ، و اعتقاد بھ اصول مذھب و استبداد سھم ; دختر دیوانھ فردیناند كاتولیك بود

مادرش،ایزابل پرتغال، دو فرزند دیگر داشت كھ ھر دو در كودكي در نتیجھ مرض صرع ; موروثي او بود
فیلیپ در . ھ فیلیپ دوازده سالھ بود، فوت شدخود این زن در سي و شش سالگي، زماني ك. درگذشتھ بودند

، درست ھنگامي كھ سپاھیان پدرش رم را غارت میكردند و پاپ را بھ اسارت ١۵٢٧والیاذولیذ در سال 
وي توسط كشیشان و زناني بزرگ شد كھ او را با اصول پرھیزگاري بار . میبردند، دیده بھ جھان گشود

پدرش در . تولیك بھ منزلھ پایھ ضروري اخالق و سلطنت استآوردند و متقاعدش كردند كھ كلیساي كا
فالندر پرورش یافتھ و مردي كارآزموده شده بود، در صورتي كھ فیلیپ قسمت بیشتر عمر خود را در 
اسپانیا گذرانده و، علیرغم پوست سفید و موي زرد و نرم، از حیث صورت، ایمان، روح، و جسم شبیھ 

  . اسپانیاییھا شده بود

پ تقریبا از جواني برخوردار نشد، زیرا در سیزدھسالگي بھ حكومت میالن و در شانزدھسالگي بھ فیلی
نیابت سلطنت اسپانیا منصوب شد، مقام اخیر بھ ھیچ وجھ رسمي نبود شارل مشاوراني جھت او تعیین كرد، 

ان را علیھ و اخالق و رفتار آنھا را بھ طرزي موثر براي وي شرح داد و بدو توصیھ كرد كھ مشاور
یكدیگر بشوراند، و از او خواست كھ ھمھ قدرت حقیقي و ھمھ تصمیمات نھایي را براي خود محفوظ 

با دختر عموي خویش،  ١۵۴٣وي در سال . و فیلیپ نیز تا پایان عمر این نصیحت را بھ كار بست; بدارد
)) تیرھبختي((ز آنكھ كودك ، اندكي پس ا١۴۴۵ولي او در سال ; شاھزاده خانم ماري پرتغال، ازدواج كرد

اوسوریو كھ ھم شان /فیلیپ در این وقت با ایزابل د. بھ دنیا آورد و او را دون كارلوس نام نھاد، درگذشت
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او نبود ازدواج كرد، و از او داراي چندین فرزند شد، ولي ضمن ازدواج شرط كرده بود كھ اگر از او 
پدرش بھ او توصیھ كرد كھ این . د داشت بھ سلطنت برسدداراي فرزنداني شود، ھیچ یك از آنھا حق نخواھ

زن را طالق گوید، زیرا وظیفھ شاھزادگان ھاپسبورگ این بود كھ، خواه با ازدواج و خواه با جنگ، 
  . متفقیني در اطراف دشمن دیرینھ خود، یعني فرانسھ، بھ دست آوردند

ن بركنار دارد، میبایستي چشم از زیباپرستي بپوشد بنابر این، فیلیپ، براي آنكھ ھلند را از مداخالت انگلستا
و ماري تودور ملكھ كاتولیك انگلستان را بھ زني بگیرد و او را صاحب فرزنداني كند كھ انگلستان را در 

از این لحاظ از دریاي مانش گذشت و با ماري سادھدل، بیمار، و . زمره كشورھاي كاتولیك نگاه دارند
ز او مسنتر بود، ازدواج كرد و ھمھ مساعي خود را براي آبستن كردن او بھ كار امیدوار، كھ یازده سال ا

برد، ولي در این امر موفق نشد و از انگلستان بیرون آمد و بھ ھلند رفت و زمام حكومت آنجا را بھ دست 
  . گرفت

در . ودبھ حكومت ناپل و سیسیل منصوب شده ب ١۵۵۴وي در سال . مسئولیتھاي او ھر سالھ بیشتر میشد
فیلیپ مدت چھار سال در . شارل از سلطنت استعفا كرد و تاج و تخت اسپانیا را بھ او سپرد ١۵۵۶

بروكسل بر متصرفات پراكنده خود فرمانروایي كرد، و كوشید كھ وقار اسپانیایي خود را با خوش طبعي 
ردارانش در نبرد سن فیلیپ عالقھاي بھ جنگ نداشت، ولي س. مردم فالندر و امور مالي ھلند وفق دھد

فیلیپ، براي آنكھ ). ١۵۵٢(كانتن پیروز شدند و فرانسویان را بھ امضاي عھدنامھ كاتو كامبرزي واداشتند 
تا حدي با فرانسھ روابط دوستانھ برقرار كند، الیزابت دو فرانس، دختر ھانري دوم فرانسھ و كاترین 

از ھلند بیرون آمد و در گان سوار كشتي شد تا  و چون اوضاع را ثابت دید،; دومدیسي، را بھ زني گرفت
  . بقیھ عمر خود را در اسپانیا بگذراند

پس از مدت كوتاھي، چون انزوا و عزلت را ). ١۵۶٠(فیلیپ پایتخت را از تولدو بھ مادرید انتقال داد 
ر كرد كھ دوست میداشت و در میان جمعیت احساس ناراحتي میكرد، خوان باوتیستا و خوان داررا را مامو

در چھل و سھ كیلومتري شمال باختري مادرید ساختمانھایي شامل یك قصر سلطنتي، یك مركز اداري، یك 
زیرا فیلیپ در این ھنگام ; مدرسھ، یك آموزشگاه روحانیان، یك صومعھ، یك كلیسا، یك مقبره عالي بسازند

تن توپخانھ او كلیسایي را كھ وقف در نبرد سن كان. تا اندازھاي كھ سیاست اجازه میداد مذھبي شده بود
فیلیپ براي جبران این توھین و براي سپاسگزاري از غلبھ بر . قدیس الورنتیوس شده بود ویران كرده بود

از این لحاظ ھمھ آن ساختمانھاي . دشمن، نذر كرده بود كھ زیارتگاھي را در اسپانیا وقف این قدیس كند
اما با گذشت روزگار نام آن بھ اسكوریال تبدیل یافت، . نامید) )مقر سلطنتي قدیس الورنتیوس((وسیع را 

. معادن آھن مشتق شده است)) تفالھ((این نام از اسم شھري در آن حدود گرفتھ شده كھ از كلمھ سكوري یا 
چون مشھور بود كھ قدیس الورنتیوس را روي شبكھ آھنین سوزاندھاند، خوان باوتیستا نقشھ زمین را 

كھ بھ صورت شبكھ باشد، و از ھر طرف آن بھ طرف دیگر تاالرھایي ساخت كھ فضاي طوري طرح كرد 
  . داخلي قصر بھ صورت شانزده حیاط درآمد

انسان ھنگامي كھ با اتومبیل از مادرید بھ سوي این قصر حركت میكند، بھ این فكر میافتد كھ در عصري 
چگونھ میتوانست متصرفات عظیم خود را، از كھ وسیلھ تندتري جز اسب براي نقل و انتقال نبود، فیلیپ 

. ولي مادرید دورتر از آن قصر بود. ھاي غمانگیز از نظر ناپدید بود، اداره كند خلوتگاھي كھ در میان تپھ
ولي در ابتدا، با ; امروزه آن ساختمانھاي عظیم متروك شدھاند و جز عدھاي راھب در آنھا دیده نمیشود

ھاي مخروطي باریك، و با قبھ  متر بود و با آن برجھا، مناره ٢٢۴ھ طول نمایي كھ بھ سبك رنسانس و ب
. عظیم كلیساي آن بھ منزلھ نشانھ رعبآوري از قدرت اسپانیا بھ شمار میرفت و با زھد و ھنر تزئین شده بود
  در اینجا بود كھ پادشاه بر نیمي از كشورھاي كاتولیك فرمان میراند، و مذھب و دولت بھ صورت مخلوط 
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در اینجا بود كھ پادشاه میتوانست بھ دلخواه خود و نھ در . شگفتانگیزي از سیاست و سنگ درآمده بودند
میان درباریان بلكھ در میان كشیشان، راھبان، و اشیاي مقدس زندگي كند و ھر روز چند بار زنگھاي 

را دربر گرفت، كتابخانھ آن  ھاي اسپانیا در اینجا بود كھ پانتئون اجساد پادشاھان و ملكھ. قداس را بشنود
ھاي جھان شد، و در تاالر آن پس از چندي شاھكارھاي رافائل، تیسین،  قصر یكي از غنیترین كتابخانھ

تینتورتو، ورونز، ال گركو، و والسكوئز گرد آمد، در اینجا بود كھ پلگرنیو تیبالدي، كاردوتچي، و 
یس دمورالس، لویس د كاربایال، و سایر ھنرمندان تسوتكارو از ایتالیا بھ خوان فرناندث ناوارتھ، لو

ھا پرداختند، خود قصر سلطنتي بھ صورت  اسپانیایي پیوستند، و بھ كشیدن فرسكو روي دیوارھا و قبھ
بود، میزي مخصوص مراسم عشاي رباني )) دوریك((سادھاي باقي ماند، و كلیسا اگر چھ بھ سبك سنگین 

تاالر . میدرخشید و در پشت آن طاقچھ پر زیوري دیده میشد داشت كھ با عقیق، طال، و سنگ سماق
مخصوص پذیرایي از اشراف، عظیم و مجلل بود، ولي اطاق فیلیپ از ھمھ اطاقھا سادھتر بود و سادگي 

  . این قصر نشانھ قدرت فیلیپ، و این اطاق حاكي از اخالق و طبیعت او بود. حجره تاركان دنیا را داشت

وي . كھ مانند قدیسي زندگي كند، ولي نمیتوانست فراموش كند كھ پادشاه است فیلیپ بسیار میكوشید
میدانست كھ بزرگترین فرمانرواي روي زمین است و احساس میكرد كھ از لحاظ سیاسي وظیفھ دارد كھ 

ولي بھ اندازھاي ساده لباس میپوشید كھ بیگانگاني كھ براي مالقاتش بھ اسكوریال ; شان خود را رعایت كند
چانھ ! یآمدند او را یكي از مستخدمان میدانستند و بدو اجازه میدادند كھ راھنماي آنھا در قصر باشدم

برآمدھاش كھ عالمت پیوستگي او بھ خانواده ھاپسبورگ بود میبایستي راز او را فاش كرده باشد، زیرا 
، پیش از آنكھ ١۵۵٩ر سال د. چانھ افراد این خانواده در حكم نوعي عامل مبارزه با جھان بھ شمار میرفت

ھمیشھ ((روزگار و محنتھاي آن باعث سختي و صالبت او شود، یكي از سفیران ونیزي گفتھ بود كھ وي 
یكي از سفیران )). چنان متانت و انسانیتي از خود نشان میدھد كھ ھیچ پادشاھي نمیتواند بر او سبقت بگیرد
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ھیچ )). خوب، طبیعتي مالیم، و معتاد بھ آرامش استداراي مزاجي ((انگلستان نیز گفتھ است كھ فیلیپ 
دشمنان سرسخت او میگفتند كھ فیلیپ فقط یك بار در زندگي تبسم كرد، ; كس او را در مال عام خندان ندید

اما وي در خلوت از مطایبھ و شوخي لذت میبرد و با صداي . و آن در مورد كشتار سن بارتلمي بوده است
  . بلند میخندید

او ; ا سلیقھ و شوق و ذوق بھ گردآوري كتب میپرداخت، ولي ھنر را بر ادبیات ترجیح میدادفیلیپ ب
ھمچنین موسیقي را دوست داشت . میتوانست آثار خوب تیسین را تشخیص دھد و از كار ال گركو انتقاد كند

، بھ دلیل كمرویي، فیلیپ از تمام آداب اسپانیایي برخوردار بود، ولي. و وقتي كھ تنھا بود، گیتار مینواخت
تا زماني كھ در نتیجھ افراط در خوردن . رفتارش عاري از ظرافت، و در تشریفات خشن بھ نظر میرسید

فیلیپ از كودكي در معرض بیماري بود، و اگر . شیریني دچار نقرس نشده بود، اندامي متناسب داشت
وي . وظایف خود را بھ پایان برساندتوانست ھفتاد سال عمر كند، تنھا بھ این علت بود كھ تصمیم داشت 

واقعا چنین بھ نظر میرسید كھ . امور دولتي را مقدس میدانست و مدت پنجاه سال ھر روز بھ آن میپرداخت
فیلیپ اعتقاد داشت كھ خداوند او را از آن لحاظ برگزیده است كھ جلو موج پروتستانھا را بگیرد، و لجاجت 

  . ناشي میشد مخوف و شقاوت زننده او از ھمین جا

و بدي را ھرگز فراموش ) جز در مورد اگمون(فیلیپ خوبي )). طبعا مایل بھ اقدامات شدید نبود((ولي 
وي در عصري . گاھي كینھجو و بیشتر اوقات بخشنده بود، و صدقھ دادن را وظیفھ خود میدانست. نمیكرد

  . ز تعقیب امور پرھیزگارانھاش باز داردھیچ رشوه یا ھدیھاي قادر نبود كھ او را ا; فاسد، فسادناپذیر بود

از جنگ متنفر بود، ھرگز بھ جنگي اقدام . فیلیپ از لحاظ رفتار سیاسي بھ معاصران خود شباھت داشت
  . نكرد

تقریبا مدت یك نسل توھینھاي انگلستان را تحمل كرد، و سپس بھ اعزام نیروي دریایي علیھ آن كشور دست 
  . زد

ظاھرا در توطئھاي بھ . روایان زمان خود قادر بود كھ زھد ریایي نشان دھدفیلیپ بیش از ھمھ فرمان
حكومت او در اسپانیا . منظور كشتن الیزابت شركت كرد تا بتواند جلو اعدام ماري استوارت را بگیرد

  . مستبدانھ ولي عادالنھ بود

جلو بیعدالتیھاي اجتماعي را  توجھي خاص بھ اتباع خود داشت و، تا آنجا كھ میتوانست، میكوشید تا((فیلیپ 
  )). بگیرد

رفتار شخصي او بھتر از رفتار پادشاھان قرن شانزدھم بود، اگر قول دشمنان او را قبول داشتھ باشیم، در 
سرگرمي عمده او این بود كھ شبھا بھ طور ناشناس ((، و ))بھ طور زنندھاي شھوتپرست بود((جواني 

سالھا بعد ویلیام )). و فجور بھ ھرگونھ بیعفتي و ھرزگي بپردازد بیرون بیاید تا بتواند در منازل فسق
را متھم بھ كشتن فرزند و مسموم  اسكوریالخاموش، كھ رھبري شورشیان ھلندي را بھ عھده داشت، زاھد 

اما تاریخنویس دلیر و بزرگي . ي این مرد خشمگین نمیتواند مورخ خوبي باشدول. ساختن زن سوم خود كرد
این شخص، . درباره او فتواي خصومتآمیز مشابھي داده است) كھ از یسوعیان اسپانیا بود(بھ نام ماریانا 

)) بخشندگي، تصمیم، مراقبت و اعتدال در خوراك و آشامیدني((ضمن آنكھ فیلیپ را داراي صفاتي مانند 
یكي از مورخان . متھم میكند)) شھوتپرستي، شقاوت، غرور، خیانت، و صفات بد دیگر((میداند، او را بھ 

وي . فیلیپ دوم را نمیتوان بھ ھرزگي، اسراف، و شرارت متھم كرد: ((اخیر ھلندي چنین نتیجھ میگیرد
شوھري باوفا و پدري و )) پس از بازگشت بھ اسپانیا، تا آنجا كھ میدانیم، زندگي اخالقي سختي داشت

ھنگامي كھ زن سومش، بھ نام الیزابت از كنار بستر او دور میشد، و حال آنكھ وزیرانش از . مھربان بود
پس از مرگ الیزابت، فیلیپ . او خواھش میكردند كھ خود را در معرض ابتالي بھ این بیماري قرار ندھد

نام داشت )) آن((نمھاي متعدد اتریش را كھ ازدواج سیاسي دیگري كرد، و این بار یكي از شاھزاده خا
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درگذشت، و از آن بھ بعد، فیلیپ توجھ خود را معطوف بھ  ١۵٨٠آن در سال . بھ ھمسري برگزید) ١۵٧٠(
در سالھاي آخر عمر، كھ . ھاي او خطاب بھ آنھا پر از مطایبھ و عشق است نامھ. پرورش دختران خود كرد

درمیان گرفتھ بودند، ایزابل كالرا نزدیكترین مصاحب و تنھا مایھ نگرانیھا و شكستھا از ھر سو او را 
وي از پسران خود . فیلیپ در وصیتنامھ خویش او را روشني چشم خود نامیده است. تسالي خاطر او شد

  . دل خوشي نداشت

كارلوس . و ترحم باعث شده است كھ نخستین پسر فیلیپ بیش از خود او معروف شود دبیاتاافسانھ و 
مزاجي ضعیف داشت و در معرض تب نوبھ، مالیخولیا، و خشم و غرور بود، ولي در بخشندگي اسراف 

روزي پدربزرگ خود شارل پنجم را بھ شوخي مالمت كرد كھ چرا . میكرد و بھ وضع وحشیانھاي دلیر بود
))! ولي من ھرگز نمیگریختم: ((، و گفت)١۵۵٢(موریس دو ساكس در نبرد اینسبروك گریختھ است از 

اگر چھ ھنگام تھیھ مقدمات عھدنامھ كاتو كامبرزي مقرر شده بود كھ الیزابت دو فرانس بھ عقد ازدواج 
ر مانده بود، كارلوس درآید، ولي ضمن امضاي آن عھدنامھ، فیلیپ كھ بر اثر مرگ ماري تودور بدون ھمس

آن شاھزاده خانم را بھ زني گرفت تا فرانسھ را از دوستي با انگلستان بازدارد و توجھ آن كشور را 
، عروس بھ مادرید آمد، و كارلوس با مشاھده زیبایي محجوبانھ )١۵۶٠(سال بعد . معطوف بھ اسپانیا كند

ولي دلیلي وجود ندارد كھ نشان دھد او، شاید از حقي كھ پدرش بھ خود اختصاص داده بود، خشمگین شد، 
  . میان او و این ملكھ چھارده سالھ روابط عاشقانھاي وجود داشتھ است

او را بھ دانشگاه آلكاال  ١۵۶١در سال . كارلوس، باوجود آنكھ بیمار بود، رسما بھ عنوان ولیعھد معرفي شد
مین افتاد، سرش شكست، و دچار سرسام وي در آنجا بھ ھنگام تعقیب عاشقانھ دختري از پلھ بر ز. فرستادند

ولي مردم عقیده داشتند كھ . وسالیوس، پزشك معروف، جمجمھ او را سوراخ كرد و جانش را نجات داد. شد
كھ یك قرن پیش مرده (بھبود او بر اثر استخوانھاي راھبي مقدس از فرقھ فرانسیسیان صورت گرفتھ است 

فیلیپ، ضمن نقاھت . قبر بیرون آورده و در كنار شاھزاده نھادھاند ، و میگفتند كھ این استخوانھا را از)بود
سپس كارلوس را بھ مادرید . طوالني فرزند، در آلكاال ماند و بیشتر اوقات خود را كنار بستر او گذراند

بردند، و او در آنجا بھ اندازه كافي نیرو گرفت و توانست در مبارزات خیاباني علیھ مردان و زنان، بھ 
بیدادگریھاي او باعث تقویت این سوظن شد كھ افتادن او ممكن است بھ طور . ف جوان ملحق شوداشرا

فیلیپ از اینكھ كارلوس نسبت بھ شورشیان ھلند دلسوزي میكرد . عالجناپذیري بھ مغزش صدمھ زده باشد
گفت كھ این  ھنگامي كھ آلوا بھ مقام فرماندھي در ھلند منصوب شد، كارلوس اعتراض كرد و. ناراحت بود

مقام باید بھ او تفویض شده باشد، و آلوا را از رفتن بھ آنجا منع كرد، و وقتي كھ دوك اصرار ورزید، با 
ظاھرا این شاھزاده تا مدتي در این فكر بود كھ بھ ھلند بگریزد و خود را در . شمشیر آختھ بھ او حملھ برد

ا وجود اكراه آنھا مامور كرد كھ مواظب رفتار او فیلیپ چند تن از وزیران را ب. راس شورشیان قرار دھد
ھایي بھ منظور فرار طرح كرد، و كساني را براي گردآوري پول بھ اطراف اعزام  كارلوس نقشھ. باشند

ژانویھ (بعد دستور داد كھ ھشت اسب براي فرار او تھیھ كنند ; دوكا فراھم آورد ٠٠٠,١۵٠داشت و 
اتریشي در میان نھاد، و او نیز پادشاه را از فكر فرزند آگاه  وي قصد خود را با دون خوان). ١۵۶٨
فیلیپ چون میترسید كھ پسرش در فرار از اسپانیا از طرف الیزابت ملكھ انگلستان و ویلیام خاموش . ساخت

بھ عنوان رقیبي براي خلع او از سلطنت مورد استفاده واقع شود، دستور داد كھ فرزند را تحت مراقبت 
دھند، و چون كارلوس تھدید كرد كھ خود را خواھد كشت، فیلیپ او را از حمل اسلحھ محروم  شدیدي قرار

  . ساخت و در قصر سلطنتي مادرید محبوس كرد

پادشاه كھ . ولي در این ھنگام تعصب موجب تشدید این تراژدي شد. تا اینجا رفتار فیلیپ قابل دفاع بود
كھ ھیچ كتابي جز كتاب دعا و چند كتاب درسي مخصوص  فرزند را بدعتگذار پنداشتھ بود، دستور داد

. كارلوس بھ كتابھا پشت پا زد و از رعایت ھر گونھ امر مذھبي چشم پوشید. عبادت در اختیار او نگذارند
كشیشي بھ او اخطار كرد كھ دستگاه تفتیش افكار ممكن است بخواھد كھ در مورد مسیحي بودن او تحقیق 

اما وي با امتناع از خوردن غذا تا . كشي برآمد، ولي او را از این كار بازداشتندكارلوس در صدد خود. كند
در نتیجھ بھ اسھال . سھ روز، و بعد بلعیدن مقداري گوشت و نوشیدن آب یخ، مقصود خود را عملي كرد

پدر خود را . آخرین مراسم مذھبي را بھ جاي آورد. شدیدي مبتال شد، مرگ را با آغوش باز پذیرفت
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آنتونیو پرث، دشمن ). ١۵۶٨ژوئیھ  ٢۴(شید، و در حالي كھ بیست و سھ سال بیش نداشت، درگذشت بخ
بیشتر اروپاییان این اتھام را قبول داشتند، . تبعیدي فیلیپ، وي را بھ مسموم كردن كارلوس متھم ساخت

اما شدت و خشونتي كھ  .استولي، در نتیجھ تحقیقاتي كھ بھ عمل آمد، بطالن این موضوع بھ ثبوت رسیده 
  . در زنداني ساختن آن جوان بھ كار رفت یكي از نقاط تاریك پیشینھ فیلیپ بھ شمار میآید

این جوان، كھ . ر وي میافكندرفتار او با برادر ناتني خود، بھ نام دون خوان اتریشي، سایھ دیگري بر تصوی
فرزند نامشروع شارل پنجم و باربارا بلومبرگ بود، ظاھرا فیلیپ را بھ اعجاب وامیداشتھ و حس حسادت 

با وجود این، فیلیپ او را بھ مقام شاھزادگي رسانید و مامورش كرد كھ علیھ . او را تحریك میكرده است
  . عھده این كار برآمد خوان بخوبي از. دریازنان الجزایر لشكركشي كند

. سپس فیلیپ او را فرمانده نیروي زمیني كرد و علیھ موریسكوھاي شورشي غرناطھ بھ جنگ فرستاد
آنگاه فیلیپ او را كھ در این . خوان این بار نیز بدون ترحم یا اتالف وقت وظیفھ خود را بھ پایان رسانید

علیھ )) آخرین جنگ صلیبي((ر نیروي دریایي در ھنگام جواني بیست و چھار سالھ بود، بھ عنوان دریاساال
وي چنین احساس میكرد . خوان آنھا را در لپانتو شكست داد و قھرمان مسیحیت شد. تركان عثماني فرستاد

و وقتي كھ از طرف فیلیپ بھ عنوان فرمانرواي ھلند منصوب شد، دآلزرده ; كھ شایستگي سلطنت را دارد
  . گشت

نتیجھ غرور ھرگز حاضر نمیشد رفتار خود را در معرض داوري مردم بگذارد  این پادشاه ساكت، كھ در
فیلیپ شخص عادي ولي زیرك و . یا از آن دفاع كند، در واقعھ غمانگیز دیگري مورد مالمت شدید واقع شد

شاھزاده (با ذوقي بھ نام آنتونیو پرث را، كھ میگفتند فرزند نامشروع دوست صمیمي او، روي گومث 
، پرث محرم )١۵٧٣(ھنگامي كھ گومث درگذشت . بود، بھ عضویت شوراي سلطنتي درآورده بود) ابولي

میگفتند كھ خود فیلیپ . اسرار و شاید عاشق آنا د مندوزا شد كھ شاھزاده خانم ابولي و زني دسیسھگر بود
قضیھ جنبھاي  یازده سال قبل از آن با این زن زیباي یك چشم رابطھ داشتھ است، ولي شاید تاریخ بھ این

ھایي بچیند تا ھر دو در نتیجھ دسترسي بھ اسرار  پرث درصدد برآمد كھ با او توطئھ. عاشقانھ داده باشد
اسكوبدو تھدید كرد كھ گفتگوھاي مشكوك آن دو را افشا خواھد /ھنگامي كھ خوان د. دولتي فایدھاي ببرند

ه است، و پادشاه بھ پرث اجازه داد كھ ساخت، پرث، فیلیپ را متقاعد ساخت كھ اسكوبدو توطئھاي چید
پرث مدت شش ماه این اجازه را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را اجرا كرد و . خوان را بھ قتل برساند

ھاي پنھاني دون خوان  فیلیپ با خواندن نامھ) ١۵٧٨(سال بعد ; فیلیپ را غرق تعجب و پریشاني ساخت
را دستگیر كرد، و شاھزاده خانم را در قصرش زنداني ساخت، اتریشي بھ بیگناھي اسكوبدو پي برد، پرث 

را بھ  ))ماراودي(( ٠٠٠,٠٠٠,١٢پرث در نتیجھ شكنجھ بھ گناه خود اعتراف نمود و حاضر شد مبلغ 
بھ آراگون گریخت و در آنجا دستگاه تفتیش افكار، بنا بھ توصیھ خزانھ بازگرداند، اما با كمك زن خود 

  . فیلیپ، وي را بھ اتھام بدعتگذاري تعقیب كرد

پرث از آنجا بھ فرانسھ گریخت، گرفتاري خود را معلول عشق دیرین پادشاه نسبت بھ شاھزاده خانم ابولي 
نسھ و انگلستان رسانید، و اسكس را بر اعالم كرد، ضعف نظامي و مالي اسپانیا را بھ اطالع دولتھاي فرا

پرث، پس از آنكھ بارھا بیھوده كوشید كھ مورد عفو . آن داشت كھ بھ كشتیھا و سواحل اسپانیا حملھ كند
  . در پاریس درگذشت ١۶١١در سال . فیلیپ سوم قرار گیرد و بھ او پناه برد

اشراف، مانند اعیان فرانسھ، . ن بپذیردفیلیپ حق داشت كھ نصیحت پدر را در مورد عدم اعتماد بھ ھمكارا
  . نسبت بھ قدرت پادشاه حسد میبردند و از توطئھ علیھ او ابا نداشتند

و درباره عقاید مختلف آنان گزارشھایي دریافت میداشت و سپس . فیلیپ نیز میان آنھا تفرقھ میانداخت
جزئیات ھمھ كارھا از قبیل و چون بھ زیردستان خود اعتماد نداشت، شخصا ; تصمیم خود را میگرفت

ھا بھ منظور كشتیراني در آنھا،  ھا، الیروبي رودخانھ سیاست پاپ، امور عمومي، معایب محلي، پلھا و راه
ھا، و اصالح و تدوین قوانین اسپانیا را زیرنظر گرفت و دستور داد كھ وضع جغرافیایي،  تاسیس كتابخانھ
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گذشتھ . این باره پانزده جلد كتاب منتشر نشده موجود است در. تاریخي، و آماري آن كشو را بررسي كنند
از این، چون بیش از آنچھ در وسع او بود كار تقبل میكرد، ناچار بھ مسامحھ و تعلل گرایید، و از این رو 

میگفت كھ اگر حل بسیاري از مسائل را با تصمیم قاطع بھ تاخیر اندازند، از ضرورت و اھمیت آنھا كاستھ 
بعضي موارد، مثال در مورد ھلند، ھنگامي كھ او مشغول مطالعھ جوانب كار بود یا از بررسي در . میشود

سلطنتي با دست خود تمام )) حجره((فیلیپ در . آنھا اجتناب میكرد، سیر حوادث بھ زیان او تمام شد
ستي داراي بھ عقیده او، پادشاه میبای. دستورھاي الزم را براي نمایندگان خود در اقطار جھان مینوشت

از این رو توجھي بھ مجامع ایالتي جز مجمع آراگون نداشت و فرمانھا و حتي احكام . قدرت استبدادي باشد
اعدام را بدون محاكمھ علني صادر میكرد، و استبداد خود را بدین وسیلھ توجیھ مینمود كھ تنھا با این طریقھ 

  . میتواند فقیران را از تعدي توانگران بركنار دارد

لیپ ضمن استبداد خود، و در میان اروپایي كھ تقریبا بھ كلي فاسد بود، كارمنداني تربیت كرد و قضاتي فی
  . پرورد كھ نسبتا با كفایت و عادل بودند

این پادشاه، اگر چھ كلیسا را سازنده اخالق و محافظ پادشاه میدانست، مانند ھنري ھشتم و الیزابت اول 
فیلیپ بھ اندازھاي بھ وحدت مذھبي بھ . را در اسپانیا تابع دولت ساختمذھب ) فرمانروایان انگلستان(

سلطنت نكنم بھتر است تا اینكھ پادشاه بدعتگذاران : ((عنوان یكي از اركان حكومت اھمیت میداد كھ میگفت
وي از آنجا كھ تصور میكرد موریسكوھا ضمن پذیرفتن آیین كاتولیك ھنوز مراسم اسالم را بھ جاي )). باشم

و بھ موجب آن مراسم اسالمي، استفاده از زبان عربي، و داشتن ) ١۵۶٧(میآورند، دستوري صادر كرد 
، ناحیھ وسیعي واقع در )١۵۶٨(موریسكوھا سر بھ شورش برداشتند . كتابھاي عربي، را ممنوع كرد

، و زنان و جنوب غرناطھ را بھ تصرف درآوردند، عیسویان را بھ قتل رساندند، كشیشان را شكنجھ دادند
  . كودكان را در ازاي دریافت باروت و توپ بھ اعراب شمال افریقا فروختند

موریسكوھا را از ایالت . پس از دو سال خونریزي رقابتآمیز، قواي دولتي شورش را سركوب كردند
 غرناطھ بیرون راندند، آنھا را در میان جوامع مسیحي در كاستیل پراكنده كردند، كودكان آنھا را در

ھاي مسیحیان گذاشتند، و آنھا را مجبور كردند كھ بھ مدرسھ بروند براي نخستین بار بود كھ در اروپا  خانھ
فیلیپ، كھ مشغول جنگ با تركان عثماني بود، تصور میكرد كھ موریسكوھاي . چنین وضعي پیش میآمد

حل مرحلھ آخر این مشكل را بھ واالنس و كاتالونیا با دشمن رابطھ دارند، ولي بھ اندازھاي گرفتار بود كھ 
  . جانشین خود واگذاشت

پدر او دفاع از مسیحیت را در مقابل اسالم بھ عنوان یكي از سیاستھاي عمده سلسلھ ھاپسبورگ براي او بھ 
با ونیز و پاپ در جھادي بھ منظور پایان دادن بھ تسلط تركان عثماني  ١۵٧٠وي در سال . ارث نھاده بود

ضمن آنكھ فیلیپ نقشھ میكشید و سھ متفق مشغول گردآوري كشتي بودند، . شركت كرد بر دریاي مدیترانھ
سرباز  ٠٠٠,٢٩ملوان و  ٠٠٠,۵٠كشتي،  ٢٠٨، آنھا ١۵٧١تا تابستان . قبرس بھ تصرف دشمن درآمد

  . فراھم آورده بودند

خواندند، و  سپس در سر ھر كشتي صلیبي نھادند، براي پرچمھا بركت طلبیدند، دستھجمعي سرود مذھبي
مسیح سردار شماست و شما بھ خاطر صلیب : ((دریاساالر جوان ندایي بھ منظور جھاد در داد و گفت

كشتیھا بر دشمن غلبھ كردند و بھ تسلط او بر دریاي مدیترانھ پایان  ١۵٧١سپتامبر  ١۶در )). میجنگید
ود، افتخار نبرد لپانتو نصیب دون از آنجا كھ اسپانیا بیش از دیگران كشتي و سرباز تھیھ كرده ب. دادند

فیلیپ بھ اوج عظمت خود نزدیك شد، ولي وقتي بھ آن رسید كھ پرتغال را بھ ارث برد ; خوان و پادشاه شد
  . و آن كشور را، كھ از لحاظ سوقالجیشي اھمیت داشت بھ متصرفات وسیع خود افزود) ١۵٨٠(

وي شنیده بود كھ كولینیي، رھبر پروتستانھا، شارل . تنھا موضوعي كھ براي او باقي ماند مسئلھ ھلند بود
دوم پادشاه فرانسھ را تقریبا متقاعد ساختھ است كھ فرانسھ باید بھ شورشیان بپیوندند، و از این موضوع 

ھنگامي كھ خبر رسید شارل نھم پروتستانھا را در كشتار سن بارتلمي قتل عام كرده . سخت برآشفتھ بود
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از این رو موجبات قتل ویلیام . ر تصمیم خود علیھ ھلندیھا بیشتر پافشاري كرداست، فیلیپ شاد شد و د
اما ھانري . خاموش را فراھم ساخت، ولي كوشید كھ دوستي ھانري دوناوار را با پول بھ دست آورد

را توجھي بھ او نكرد، و فیلیپ بھ خانواده گیز و اتحادیھ كاتولیك پول داد و بھ فكر آن افتاد كھ دختر خود 
ملكھ فرانسھ كند تا فرانسھ و اسپانیا بھ كمك یكدیگر ھلندیھا را شكست دھند، ماري استوارت را بر تخت 

ھنگامي كھ الیزابت براي . سلطنت انگلستان بنشانند، و در ھمھ جا بھ حیات مذھب پروتستان خاتمھ دھند
فیلیپ، پس از آنكھ حملھ  ،)١۵٨٧(و ماري استوارت را بھ قتل رسانید ) ١۵٨۵(ھلندیھا كمك فرستاد 

كشتیھاي انگلیسي را بر سفاین، سواحل، و ذخایر اسپانیا سالھا با خونسردي و از راه سیاست تحمل كرد، 
  . در صدد جنگ برآمد و براي تجھیز كشتیھا دولت خود را دچار ورشكستگي ساخت

، و احساس كردند كھ سرنوشت ھمھ مردم اسپانیا با این عمل موافقت كردند، براي پیروزي او دعا خواندند
  . آن كشتیھا تاریخ اروپا را تغییر خواھد داد

فیلیپ این شكست ننگآمیز را با خونسردي ظاھري تحمل كرد و گفت كھ آن كشتیھا را براي مبارزه با 
با آنكھ وي ده سال دیگر زنده ماند و نبرد را ادامھ داد، ولي آن واقعھ  .استمردان و نھ با بادھا فرستاده 

وي بھ دشواري . و یك قرن طول كشید تا اسپانیا بھ شكست خود اعتراف نمود; روحیھ او را خراب كرد
باوجود این، . كھ خداوند او را، پس از سي سال مبارزه بھ خاطر مذھب، رھا كرده باشد میتوانست باور كند

ممكن است سرانجام بھ این حقیقت تلخ پي برده باشد كھ پس از آنكھ ملت خود را بر اثر فشار مالیات فقیر 
تونس را كھ (كرد، در ھمھ چیز، بھ استثناي تصرف تصادفي پرتغال و دفع موقتي حملھ تركان عثماني 

ھانري . ، با ناكامي رو بھ رو شده است)دوباره تسخیر كرده بودند و بتدریج قدرت خود را باز مییافتند
پاپ ; ھلندیھا بھ طرزي آشتیناپذیر در حال عصیان بودند; چھارم در فرانسھ بھ سوي پیروزي پیش میرفت

وتستان در شمال اروپا، كھ رو بھ مذھب پر; حاضر نبود كھ پشیزي براي مخارج كشتیھاي اسپانیا بپردازد
و ; انگلستان بر دریاھا و پس از مدت كوتاھي بر امریكا و مشرق تسلط مییافت; ترقي بود، پیشرفت میكرد

آن زن شرور شگفتانگیز، یعني الیزابت، ھنوز برتخت بید خورده خود نشستھ و بیش از سایر فرمانروایان 
  . عصر خویش سلطنت كرده بود

ھایي و بیماري موجبات خواري این پادشاه را، كھ روزگاري مغرور و بیپروا بود، فراھم محرومیت و تن
از سھ فرزندي كھ این زن بھ دنیا آورده بود، تنھا یكي و آن ; در گذشتھ بود ١۵٨٠زن چھارمش در . آورد

ورشید در ھم جوانك میانھ حالي باقي مانده بود كھ میبایستي وارث نخستین امپراطوري وسیعي شود كھ خ
مردم ھنوز بھ فیلیپ، باوجود اشتباھات و شكستھایش، احترام میگذاشتند و . آن ھرگز غروب نكرده بود

اطمینان داشتند كھ بھ خاطر موضوعي مقدس زحمت كشیده و در صحنھ سیاست بیوجدانتر از دشمنان خود 
ت اقتصادي، مالیاتي، و نبوده است و، بي آنكھ او را مالمت كنند، بدبختي خود را، كھ معلول سیاس

در پایان عمر، آخرین ارث پدرش، یعني نقرس، اعضاي او را درھم . شكستھاي او بود، تحمل میكردند
یك چشم او در نتیجھ آب مروارید معیوب شد، و زخمھاي زنندھاي بر روي . فشرد و باعث فلج وي شد

كوریال بردند و وي را در ھمان اطاق ، او را با تخت روان بھ اس١۵٩٨در ماه ژوئن . پوستش پدید آمدند
  . مورد پسندش گذاشتند، تا از پنجره آن بتواند محراب بلند كلیسا را ببیند

مدت پنجاه و سھ روز در حال پوسیدگي باقي ماند و این رنج را، بھ امید آنكھ خداوند ایمان او را میآزماید، 
در این مدت صلیبي را در آغوش میفشرد . نمودتحمل كرد و آن ایمان را تا پایان وحشتناك عمر خود حفظ 

آنگاه، بھ عنوان آخرین عمل خیر زندگي خویش، دستور داد كھ چند تن از . و میبوسید و دعا میخواند
سپس بھ دنبال پسر خود فرستاد و بھ او نصیحت كرد كھ ھمیشھ رحیم و عادل باشد، . زندانیان را رھا كنند

 ١۵٩٨سپتامبر  ١٣رنج و عذاب او در . كننده قدرت دنیوي را مشاھده كندو بھ او تذكر داد كھ پایان خوار
  . پایان پذیرفت

فیلیپ مساعي خود را با ھوش و فراستي، كھ در نتیجھ تربیت مخصوصي محدود شده بود و براي 
ن او معلوم نیست كھ ایما. امپراطوري او كفایت نمیكرد و متناسب با مسئولیتھاي متعدد او نبود، بھ كار برد
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فقط احساس میكنم كھ او مانند پیروان سایر مذاھب آن عصر متعصب و بیرحم بود و . غیرواقعي بوده باشد
ایمانش، در حالي كھ باعث تیرگي و بدبختي ملت او شد، از شدت فقر و فاقھ آنان كاست و غرور وي را 

ادشاه بھ عقیده خودش مانند ھر یك این پ. ولي او آن دیوي نبود كھ قلم دشمنان تصویر كرده بود. افزایش داد
در زندگي زناشویي خویش عفیف . عادل و بخشنده بود) بھ استثناي ھانري چھارم(از فرمانروایان آن قرن 

بود و خانواده خود را دوست میداشت و مورد عالقھ شدید آنھا بود، و اگر آنان با او مخالفت میكردند، 
فیلیپ دین میراث . دلیر بود و كارھا را بھ دقت انجام میداد در سختي; خونسردي خود را از دست نمیداد

  . فراوان و بدبخت كننده خود را بخوبي ادا كرد

III  -١۶٢١- ١۵٩٨: فیلیپ سوم  

پدرش با مشاھده تنبلي فرزند و عدم مال . وارث او، فیلیپ سوم، فیلیپ سوم، با او كامال مغایرت داشت
خداوند، كھ اینھمھ سرزمین بھ من عطا فرموده، پسري : ((اندیشي او لب بھ شكایت گشوده و چنین گفتھ بود

گام بیست سال بیشتر نداشت، از فیلیپ سوم، كھ در این ھن)). بھ من نداده است كھ بر آنھا فرمانروایي كند
وي خجول و مطبع بود و اصال . پدرش پارساتر بود، و شایع بود كھ حتي گناه كوچكي مرتكب نشده است

شایستگي فرماندھي را نداشت، و از این رو زمام حكومت را بھ دست فرانثیسكو گومث د ساند و وال اي 
  . روخاس، دوك لرما، رھا كرد

ولي از خود . ه بود، زیرا تقریبا ھمھ خویشان خود را بھ مناصب پرسود رسانیددوك لرما مردي خیرخوا
نیز غافل نبود و ضمن بیست سال حكومت در مقام صدر اعظمي چنان ثروتي اندوخت كھ مردم از روي 

اما براي خزانھ نیز وجوھي اندوخت و با آن دو دستھ . دوكا دانستند ٠٠٠,٠٠٠,۴۴خشم آن را بالغ بر 
، ولي ھر دو در نتیجھ باد نامساعد در )١۶٠١و  ١۵٩٩سالھاي (ي علیھ انگلستان بھ راه انداخت كشتي جنگ
دوك لرما بھ اندازھاي عقل سلیم داشت كھ از تمایالت صلح جویانھ جیمز اول استقبال كرد، و . ھم شكستند

جنگ با ھلند ). ١۶٠۴(میان انگلستان و اسپانیا، پس از نوزده سال جنگ، عھدنامھ صلح بھ امضا رسید 
دوك لرما نمیدانست كھ با عواید . ھمچنان ادامھ یافت و باعث خروج طالھایي شد كھ از امریكا وارد میشد

و چون ; كشور فرسوده خود چگونھ نیازمندیھاي سرداران گرفتار و مخارج شخصي خود را تامین كند
داشت، با این كشور عھدنامھ صلحي میدانست كھ امتناع بیشتر در شناختن استقالل ھلند سودي نخواھد 

  ). ١۶٠٩(براي مدت دوازده سال منعقد كرد

دوك لرما اھل واالنس بود كھ سي ھزار خانواده . اما اقدام بعدي او مانند جنگ مستلزم مخارج بود
وي، در نتیجھ تعصب خویش، از این كشاورزان و صنعتگران، كھ بر اثر . موریسكو در آن میزیستند

ویي خود متمول شده بودند و در میان عیسویان فقیر ولي مغرور زندگي میكردند، تنفر كوشش و صرفھج
و میدانست كھ این مسلمانان مسیحي شده ھنوز خاطره تلخ زجر و تعقیب خود بھ وسیلھ فیلیپ دوم ; داشت

ھ امیدوار بودند را از یاد نبردھاند، و با مسلمانان افریقا، تركان عثماني، و ھانري چھارم، پادشاه فرانسھ، ك
موریسكوھا وظایف خود را نسبت . بھ موقع خود در اسپانیا شورشھایي برانگیزند، روابط خیانتآمیز دارند

بھ كشور خویش بھ جا نمیآوردند، زیرا شراب نمینوشیدند و زیاد گوشت نمیخوردند، واز این رو ھمھ 
  . سپانیا تحمیل میشدمالیاتي كھ بر این كاالھا بستھ شده بود تقریبا بر مسیحیان ا

سروانتس اظھار نگراني میكرد كھ مبادا موریسكوھا، كھ بندرت مجرد میماندند، فرزندان بیشتري داشتھ 
خوان د ریبرا، اسقف اعظم واالنس، یادداشتھایي بھ . در اسپانیا مسلط شوند)) مسیحیان قدیمي((باشند و بر 

. كھ ھمھ موریسكوھاي ھفت سال بھ باال را اخراج كندو از وي تقاضا كرد ) ١۶٠٢(فیلیپ سوم تقدیم داشت 
بھ انضمام نابودي كشتیھاي آن كشور در جنگ با (و اظھار داشت كھ مصایبي كھ دامنگیر اسپانیا شده است 

و باید، ; در اسپانیا معین فرموده است)) كفار((بھ منزلھ مجازاتي است كھ خداوند بھ سبب اقامت ) انگلستان
ري را یا طرد كرد، یا در كشتیھا بھ كار گماشت، یا بھ امریكا فرستاد تا مانند غالمان در این عیسویان ظاھ

اما برخالف اخطارھاي پاپ، و علیرغم اعتراضات مالكاني كھ از ماالالجاره . پردازندمعادن بھ كار 
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فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن ھمھ  ١۶٠٩رعان موریسكو استفاده میكردند، دوك لرما در سال زا
موریسكوھاي واالنس میبایستي ظرف سھ روز سوار كشتیھایي كھ جھت آنھا تعیین شده است بشوند و بھ 

كھ ھنگام طرد مناظري . افریقا بروند، و ضمنا اموالي را انتخاب كنند كھ بتوانند بر پشت خود حمل كنند
ھاي پریشان، خود را مجبور دیدند كھ دارایي  خانواده. سال قبل دیده شده بود، تكرار شد ١١٧یھودیھا در 

اموال عدھاي از آنھا . سپس پیاده و با دشواري بسیار بھ بندرھا رفتند. خویش را با زیاني تمام بفروشند
ن بھ افریقا رسیدند، از اینكھ سرزمیني و چو; ضمن حركت بھ غارت رفت و جمعي از آنان كشتھ شدند

  . اسالمي را میدیدند، شاد شدند

  ، ١۶٠٩١۶١٠در زمستان . ولي دو سوم آنھا در نتیجھ قحطي یا حمالت مسیحیان از میان رفتند

روي ھم رفتھ چھارصد ھزار نفر از پركارترین ; عده دیگري از موریسكوھا از ایاالت اسپانیا طرد شدند
بھ عقیده مردم، این عمل بھ منزلھ . از آن كشور بیرون رانده شدند و اموال آنھا ضبط شد ساكنان اسپانیا

افتخار آمیزترین اقدام دولت بود، و اسپانیاییھاي سادھدل تصور میكردند اكنون كھ خداوند بر اثر طرد كفار 
ست آمد باعث پولي كھ از ضبط اموال موریسكوھا بھ د. خشنود شده است، عصر بھتري آغاز خواھد شد

 ٠٠٠,١۵٠دوكا، و دختر و دامادش  ٠٠٠,١٠٠دوكا، پسرش  ٠٠٠,٢۵٠رضاي درباریان شد، دوك لرما 
  . دوكا بھ جیب زدند

طمع و بیمباالتي دوك لرما اسراف و تبذیر پادشاه و درباریان، رشوھخواري كارمندان، و  ١۶١٨تا سال 
یا را بھ روزي انداختھ بودند كھ حتي پادشاه ھرج و مرج امور اقتصاد ناشي از طرد موریسكوھا اسپان

وي بر اثر تصمیمي ناگھاني دوك لرما را معزول كرد، ولي فرزند او بھ . بیكار لزوم تغییر را احساس كرد
نام دوك اوسدا را بھ صدارت گماشت، دوك لرما با نزاكت خود را كنار كشید و بھ منصب كاردینالي رسید 

، شوراي كاستیل بھ پادشاه اخطار كرد كھ ١۶٢١در سال . وا و ثروت زیستو ھفت سال دیگر در زھد و تق
مملكت در نتیجھ مالیاتھاي سنگین بھ كلي ویران خواھد شد، و از وي استدعا كرد كھ در مخارج خود 

وي در . پادشاه نیز پذیرفت و سپس بھ مسافرتي رفت كھ با مخارج ھنگفت بھ پایان رسید. صرفھجویي كند
رگذشت و كشوري پھناور و ضعیف، حكومتي فاسد و بیكفایت، و جمعیتي فقیر و گدامنش و ھمان سال د

او وضعي بھ وجود آورده بود كھ اشراف اسپانیا نیز بھ سبب . دزد صفت براي فرزند خود بھ ارث گذاشت
ز مردم غرور خویش حاضر بھ پرداخت مالیات نبودند، و كلیسایي تشكیل داده بود كھ قوه فكر و اراده را ا

  . سلب كرده بود و از خرافھپرستي آنان براي گردآوري ثروت استفاده میبرد

IV -١۶۶۵- ١۶٢١: فیلیپ چھارم   

ھیئت ظاھري او را از . فرزند فیلیپ سوم در ھمھ چیز، جز اسراف و تبذیر، با پدر اختالف داشت
لتین نیویورك تصویري از او در موزه مترپ; تصویرھاي فراواني كھ والسكوئز از او كشیده است میشناسیم

مضبوط است و او را جواني خوش اندام و زردمو نشان میدھد كھ در آن سن و ) ١۶٢۴(در نوزدھسالگي 
در گالري ملي در لندن تصویري از بیست و ھفت سالگي او وجود دارد كھ ; سال در حال فربھ شدن است

ا تصویري از او در پنجاھسالگي دیده میشود و ھمچنین در آنج; او را جواني با نشاط و گستاخ نشان میدھد
گذشتھ از ; در پرادو او را در پنج مرحلھ عظمت و پیري میبینیم. پیداست كھ نیرومند و متفكر بوده است

این، تصویرھایي از او در فلورانس، تورن، وین، و سینسیناتي مضبوط است، و میتوان گفت كھ وي نیمي 
  ھاي رسمي وي را  ولي آن تصویرھا فقط جنبھ. وئز گذرانده استاز عمر خود را در كارگاه والسك

   

pymansetareh@yahoo.com



  

و اگر در ; نشان میدھند، و او در حقیقت تا این اندازه موقر و مغرور نبود. فیلیپ چھارم اسپانیا: والسكوئز
; تصویرھایي كھ والسكوئز از كودكان این پادشاه كشیده است بیشتر دقت كنیم، شاید او را مھربانتر بدانیم

در واقع، فیلیپ چھارم مردي . بھ احتمال قوي، او كودكان خود را مثل ما بیش از اندازه دوست میداشت
مثل پدرش آدمي نیمھ مقدس نبود و از غذا و زن . مھربان بود و ھنرمندان، نویسندگان، و زنان را مینواخت

ھ رو بھ انحطاط میرفت، از و نمایش و تابلو و دربار و شكار لذت میبرد و میخواست، حتي در كشوري ك
شاید ھم، چون زندگي را تا آن اندازه دوست میداشت، شعر و درام و نقاشي . زندگي حداكثر استفاده را ببرد

ھنگامي كھ تفریحات . ھاي قبل و بعد از سلطنت وي ترقي كردند و مجسمھسازي در زمان او بیش از دوره
ھموار كردن راه خود بھ سوي بھشت بھ اعمال خوب  او بیش از حد میشدند، بھ دعا میپرداخت و براي

این پادشاه داراي سي و دو فرزند حرامزاده بود كھ از میان آنھا فقط ھشت نفر را بھ . خویش تكیھ میكرد
فیلیپ چھارم، بھ سبب آنكھ وقت كافي براي حكومت نداشت، اختیارات و وظایف خود . فرزندي قبول داشت

  . خصیتھاي سیاسي قرن ھفدھم، یعني كنت اولیوارس، سپردرا بھ یكي از برجستھترین ش

بھ طرزي شگفتانگیز شبیھ زندگي ریشیلو بود، ولي ) كنده د اولیوارس(دوره زندگي دون گاسپار د گوثمان 
، بر سر تفوق بر اروپا، )١۶٢١١۶۴٢(این كنت بزرگ مدت بیست و یك سال . مسیر دیگري داشت

سكوئز، بدون وال. جنگھاي خونیني با آن كاردینال زیرك كرد و ھوش و فراست خود را علیھ او بھ كار برد
ترس و عیبجویي، تصویر اولیوارس را در كمال قدرت او، با آن سبیلھاي سھمگینش كھ بھ شمشیري 

وحشتناك شباھت داشت، و با آن لباسھا و بندھا و زنجیرھا و كلیدھایي كھ حاكي از قدرت اویند، كشیده 
در نتیجھ ھمگي از او روي ; نقایص او عبارتند از غروري امپراطوري، سنگدلي، و عصبانیتي شدید. است

برگرداندند، مگر كساني كھ از عالقھ و كوشش او در راه خدمت بھ اسپانیا، شرافت او در محیطي فاسد، 
، امساك در غذا، سادگي زندگي، و كمك )جز بھ خاطر سرگرمي پادشاه(بیاعتنایي او بھ لذات دنیوي 
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یار میكوشید كھ معایب را برطرف كند، جلو اولیوارس بس. صمیمانھ او بھ ادبیات و ھنر خبر داشتند
رشوھخواري را بگیرد، پولھاي اختالس شده دولت را بھ خزانھ بازگرداند، از مخارج دستگاه سلطنتي 

بكاھد، اقتصاد و حجب و حیا را در لباس و تجھیزات معمول دارد، و حتي مانع از ظلم و شقاوت دستگاه 
از سپیده دم . داري، سیاسي، دیپلماتیك، و جنگي را بھ عھده گرفتوي ھمھ مسئولیتھاي ا. تفتیش افكار شود

بدبختي او در این بود كھ ریشیلیو نیز با ھمان . تا زماني كھ خستگي او را از پاي انداخت كار میكرد
خلوص نیت بتدریج و زیركانھ و بیرحمانھ اساس قدرت خانواده ھاپسبورگ را در اتریش و اسپانیا متزلزل 

ي مقابلھ با این خطر مھلك، اسپانیا احتیاج بھ نگاه داشتن قوا در كاتالونیا، پرتغال، فرانسھ، ناپل، برا. میكرد
  . ھاي والتلین، و ھلند داشت، و مجبور بود در جنگ سي سالھ شركت كند مانتوا، گردنھ

لحاظ، مالیات بر از این . ولي نگاه داشتن قوا مستلزم پول بود، و تھیھ پول بدون مالیات گیري امكان نداشت
گردآورندگان مالیات ھم دو سوم مالیات ; كاال بھ چھارده درصد افزایش یافت و باعث وقفھ در تجارت شد

بدین ترتیب، اولیوارس، با تصمیمي میھنپرستانھ، وضع . را قبل از ارسال آن بھ خزانھ اختالس میكردند
  . اقتصادي اسپانیا را براي حفظ قدرت سیاسي آن خراب كرد

ر اینجا الزم نیست كھ بھ ذكر آن مبارزه خونین بپردازیم، زیرا درباره ارزیابي بشریت چیزي بھ د
این مبارزه بھ منزلھ نوعي زورآزمایي بود و ربطي بھ اصول نداشت و ھر یك از . اطالعات ما نمیافزاید

ان پروتستان در چنانكھ ریشلیو براي سرباز; دو طرف، بھ منظور پیروزي نظامي، مذھب را كنار گذاشت
 ٠٠٠,٣٠٠آلمان، كھ مشغول مبارزه با اتریشیھاي كاتولیك بودند، كمك میفرستاد، و اولیوارس ھر سالھ 

قدرت . دوكا بھ دوك رو آن میداد تا پروتستانھاي فرانسھ را كھ سر بھ شورش برداشتھ بودند تقویت كند
م شكستھ شد، و نیروي زمیني آن بھ وسیلھ بھ وسیلھ ھلندیھا درھ) ١۶٣٩(دریایي اسپانیا در نبرد داونز 

ضمن گرفتاریھاي اسپانیا، پرتغال و . مضمحل گشت) ١۶۴٣(و روكروا ) ١۶۴٢(فرانسویھا در روسیون 
و جمھوري كاتاالن، بھ كمك فرانسھ، مدت نوزده سال با ; )١۶۴٠(كاتالونیا استقالل خود را اعالم داشتند 

مھربان، كھ ضمن مصایب بسیار بھ وزیر خویش اطمینان یافتھ بود،  سرانجام، آن پادشاه. كاستیل نبرد كرد
اولیوارس از مادرید، كھ ساكنانش با او مخالف بودند، گریخت و بھ ). ١۶۴٣(با اكراه او را معزول كرد 

  . تورو، كھ نقطھاي دور دست بود، رفت و در آنجا دو سال بعد در حال جنون درگذشت

مخارج شخصي را تقلیل داد، و . ا مدتي زمام امور را شخصا بھ دست گرفتفیلیپ از این تاریخ بھ بعد ت
ولي علل انحطاط اسپانیا خارج از حوزه درك یا . خود را در كمال خلوص نیت وقف امور دولتي كرد

  . نظارت او بود

نیا اسپا. جنگ ادامھ یافت، مالیاتھا ھمچنان در حال تزاید بودند، و مقدار محصول و جمعیت كمتر میشد
عاجز و ناتوان بود، و از این رو مجبور شد استقالل ھلند را ) ١۶۴٨(ھنگام انعقاد عھدنامھ صلح وستفالي 

رسما تفوق فرانسھ را ) ١۶۵٩(عھدنامھ صلح پیرنھ . تقریبا پس از یك قرن جنگ بیھوده بھ رسمیت بشناسد
پ، بھ نام ایزابل دوبوربون، در میان این مصیبتھا، زن باوفا و صبور فیلی. در اروپا برقرار ساخت

و دو سال بعد تنھا فرزند او، دون بالتاسار كارلوس، كھ والسكوئز تصویر زیبایي از ; )١۶۴۴(درگذشت 
براي پادشاه یك دختر حاللزاده بھ نام ماریا ترسا باقي ماند، كھ او را نیز بھ . او كشیده است، وفات یافت

با یكي از ) ١۶۴٩(ارثي داشتھ باشد، در چھل و چھار سالگي فیلیپ كھ مشتاق بود و. لویي چھاردھم داد
  . خویشان خود بھ نام ماریاناي اتریشي، كھ نامزد بالتاسار شده بود، ازدواج كرد

این زن دو فرزند زایید، یكي فیلیپ پروسپر، كھ در چھار سالگي درگذشت، و دیگري شارل دوم، كارلوس 
كھ از وجود سنگي در كیسھ صفراي خود رنج میكشید، و بر اثر  پادشاه خستھ و فرسوده،.دوم آینده، بود

و از این ) ١۶۶۵(خونریزي ضعیف شده و از دست راھبان جادوگر بھ ستوه آمده بود، دل بر ھالك نھاد 
موضوع خشنود بود كھ وارثي دارد، ولي غافل از آن بود كھ فرزند نیمھ دیوانھاش سراسر اسپانیا را براي 

  . واھد نھادفرانسھ بھ ارث خ
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V-١۶۶٨-١۵۵٧: پرتغال   

این كشور استقالل خود را از دست داد و دوباره آن را : طي این سالھا سھ واقعھ در پرتغال روي داد
  . منظومھ لوزیاد را سرود كاموئشبازیافت، و 

پرتغال نیز مانند اسپانیا لذت توسعھطلبي را درك كرد، مثل آن كشور گرفتار تعصب مذھبي شدید شد، و 
سرعت تكامل مستعمرات آن دولت باعث شد كھ بیشتر افراد . زودتر از اسپانیا در سراشیب انحطاط افتاد

بیروح و نومید محول امور كشاورزي متروك ماند یا بھ غالمان ; دلیر آن از كشور اصلي خود دور شوند
لیسبون پر از كارمندان فاسد، بازرگانان طماع، و رنجبران فقیري شد كھ ھمگي بھ ضرر ; گردد

سباستیان، كھ پادشاھي جوان بود و بر اثر اقدامات یسیوعیھا . امپراطوري یا تجارت خارجي كار میكردند
م، پیشنھاد كرد كھ بھ اتفاق یكدیگر داراي شور و ھیجان مذھبي شده بود، بھ دایي مادر خود، فیلیپ دو

فیلیپ، كھ در جاي دیگر گرفتار بود، این . مراكش را فتح كنند، و ساكنان آنجا را بھ آیین مسیح درآورند
فیلیپ بھ او اخطار كرد . پیشنھاد را نپذیرفت، و سباستیان در صدد برآمد كھ بتنھایي این كار را انجام دھد

و ھنگامي كھ سباستیان در اجراي قصد خود ; بارزھاي كافي نخواھد بودكھ منابع پرتغال براي چنین م
اگر ; اگر او موفق شود، داماد خوبي خواھیم داشت: ((پافشاري كرد، فیلیپ بھ شوراي سلطنتي خود گفت

سباستیان بھ مراكش حملھ كرد، ولي در نبرد )). شكست بخورد، مملكت خوبي بھ دست خواھیم آورد
چون این پادشاه ھرگز ازدواج نكرده و وارثي از خود ). ١۵٧٨(خورد و بھ قتل رسید القصرالكبیر شكست 

ولي ھانري نیز بدون وارث در سال . بھ جاي نگذاشتھ بود، سلطنت بھ عم پدرش كاردینال ھانري رسید
تا آن تاریخ در پرتغال حكومت كرده بود،  ١٣٨۵درگذشت، وبدین ترتیب سلسلھ اویش، كھ از  ١۵٨٠

  . شدمنقرض 

فیلیپ و امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، بھ عنوان . این واقعھ فرصتي را پیش آورد كھ فیلیپ در انتظارش بود
. نوادگان مانوئل، پادشاه پرتغال، نزدیكترین وارث تخت و تاج سلطنتي این كشور بھ شمار میآمدند

ن او علم مخالفت برافراشتند، پرتغال فیلیپ را بھ سلطنت برداشت، و بعضي از مدعیا[ مجلس)) ]كورتس((
، بھ عنوان فیلیپ اول ١۵٨١فیلیپ دوم در سال ; فتنھ آنان را فرونشاند. ولي آلوا، كھ سرداري مخوف بود

. پادشاه پرتغال، وارد لیسبون شدو و بھ وسیلھ حسن سلوك و رشوه كوشید كھ دل ملت را بھ دست آورد
شماره . ز نھب و غارت در اطراف شھر بپرھیزندگذشتھ از این، بھ سربازان خود دستور داد كھ ا

سربازاني كھ بھ جرم چنین تخطیھایي بھ دار آویختھ شدند بھ اندازھاي زیاد شد كھ آلوا بیم داشت كھ دچار 
فیلیپ وعده داد كھ سرزمین پرتغال را بھ دست ماموران پرتغالي بسپارد، بھ ھیچ . كمبود طناب شود

تا زماني كھ . ع نكند، و آزادیھا و امتیازات مردم آن كشور را محفوظ بدارداسپانیایي در پرتغال كاري رجو
بدین ترتیب، فیلیپ با سھولتي شگفتانگیز وارث نیروي دریایي و . ھا انجام گرفت وي زنده بود، این وعده

و خطي كھ سابقا پاپ میان متصرفات اسپانیا . مستعمرات پرتغال در افریقا، آسیا، و امریكاي جنوبي شد
پرتغال كشیده بود از بین رفت و در این ھنگام مقتدرترین پادشاه اروپا كھ نیرومندتر ھم شده بود، درصدد 

  . برآمد كھ با حملھ بھ انگلستان خود را نابود كند

در ایامي كھ امپراطوري پرتغال میان اسپانیا و ھلند تقسیم میشد، بزرگترین شاعر پرتغال مشغول ستایش 
كساني كھ : در اینجا باز سدھاي ملیت و زبان مانع میشوند كھ مطلبي را بفھمیم. ورش بوداز پیروزیھاي كش

با تاریخ پرتغال آشنا نیستند و معني و موسیقي زبان پرتغالي را درك نمیكنند چگونھ میتوانند درباره آثار 
. اي آن شركت كردلویش د كاموئش داوري كنند كاموئش، پیش از آنكھ داستان خود را بنویسد، در ماجراھ

مادربزرگش از خویشان واسكودوگاما بود كھ قھرمان . یكي از نیاكانش مانند خود او سرباز و شاعر بود
پدرش، كھ ناخدایي فقیر بود، در نزدیكي گوا دچار طوفان شد و اندكي پیش از تولد لویش، در . لوزیاد است

دانشگاه بھ تحصیل پرداختھ باشد، زیرا در احتمال دارد كھ آن جوان در . لیسبون یا كویمبرا درگذشت
داستان عاشقانھ خود او در . اشعارش انعكاسھایي از اشعار كاتولوس، ویرژیل، ھوراس، واووید وجود دارد

و از ; داشت)) صورتي بھ سفیدي برف و مویي بھ درخشندگي طال((زن زیبایي را دید كھ ; كلیسا آغاز شد
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شاید بعضي از ابیات او باعث رنجش دربار شده باشند، زیرا او را بھ  .آن لحظھ بھ بعد بھ شاعري پرداخت
باعث افزایش ((دھكدھاي در كنار رود تاگوس تبعید كردند، و او در آنجا بھ فكر ساختن حماسھاي افتاد كھ 
دولت، كھ قدر )). عظمت پرتغال شود و حس حسادت ازمیر را، با وجود آنكھ زادگاه ھومر است، برانگیزد

و او ; ا نمیدانست، تبعیدش كرد، و بھ عبارت دیگر وي را جھت انجام دادن خدمت نظام بھ سبتھ فرستاداو ر
پس از مراجعت بھ لیسبون، بھ طرفداري . در آنجا در جنگ یا زد و خوردي یك چشم خود را از دست داد

ھرا ھنگامي كھ چند تن از دوستان در نزاعي شركت جست و مدت ھشت ماه را در زندان گذرانید، و ظا
، در بیست و نھ سالگي، بھ عنوان ١۵۵٣مارس  ٢۶در . آزاد شد، قول داد در خارج از كشور خدمت كند

  . سربازي ساده سوار كشتي فراندھي آلوارش كابرال شد و بھ سوي ھند حركت كرد

در . دكاموئش دشواري شبھاي مرطوب را ضمن سفر ششماھھ خود با ساختن دو قسمت از لوزیاد تحمل كر
وي در جنگھاي بسیاري در ساحل ماالبار، سواحل . رسید) سدوم پرتغال در ھند(سپتامبر كشتي او بھ گوا 

در این جنگھا، بنا بھ شرح ; شركت جست) سدوم پرتغال در چین(عربستان، مومباسا، ھند شرقي، و ماكائو 
)) الفزن((فورتس یعني دوستانش او را ترینكا. خود، شمشیري در دست و قلمي در دست دیگر داشت

در ماكائو غاري وجود دارد كھ ھنوز بھ نام محلي . مینامیدند، ظاھرا از شمشیر او بیش از قلمش میترسیدند
داستان مشكوكي درباره او در دست است كھ . است كھ كاموئش در آنجا قسمتي از اشعار خود را نگاشت

در داستان دیگري گفتھ . ر از ماكائو بازگرداندندطبق آن او را، بھ علتي كھ معلوم نیست، در غل و زنجی
در حالیكھ اثر ) بدون غل و زنجیر(میشود كھ چگونھ كشتي او در سواحل كامبوج غرق شد، و لویش 

ولي در آن واقعھ محبوبھ چیني خود . حماسي خود را بھ دندان گرفتھ بود، شناكنان خود را بھ ساحل رسانید
بعد از . ھا سرگشتگي، عاقبت بھ گوا رسید، و پس از چندي بھ زندان افتاد وي پس از ماه. را از دست داد

نایبالسلطنھ، كھ نسبت بھ او نظر خوبي . رھایي از زندان، این بار بھ سبب مقروض بودن، محبوس شد
ھاي مختلفي را بھ  داشت، او را رھا كرد، و شاعر تا مدت كوتاھي توانست از زندگي بھرھمند شود و رفیقھ

پولي قرض گرفت و بھ سوي پرتغال عزیمت  ١۵۶٧در سال . برگزیند كھ ھر كدام بھ رنگي بودند دوستي
بعضي از یاران او قرضش را . ولي پولش در موزامبیك تمام شد، و در آنجا مدت دو سال درنگ كرد. كرد

باستیان، پادشاه س. تنھا دارایي او قلم او بود. پرداختند، كرایھ او را دادند، و بھ پرتغال بازش آوردند
، و بعد از آن )١۵٧٢(پرتغال، مستمري مختصري براي او تعیین كرد، و شعرش سرانجام بھ چاپ رسید 

در لیسبون درگذشت، و با سایر  ١۵٨٠كاموئش در . مدت ھشت سال زندگي آرام و خسیسانھاي داشت
را كھ روز تولد اوست جشن پرتغالیھا دھم ژوئن . قربانیان طاعون در گورستان عمومي بھ خاك سپرده شد

كاموئش كلمھ . ست، حماسھ ملي خود میشمارند)) پرتغالیھا((میگیرند و اوس لوریاداس را، كھ بھ معني 
  . لوزیا را از نامي رومي گرفتھ است كھ بھ قسمت باختري اسپانیا یعني لوسیتانیا اطالق میشود

كو دو گاما از پرتغال و دماغھ امید نیك تا ھند این داستان پیچیده و درھم درباره سفر دریایي تاریخي واس
كاموئش، پس از استمداد از سباستیان و پریان كنار رود تاگوس، ما را با كشتیھاي ). ١۴٩٧١۴٩٩(است 

واسكو دو گاما تا ساحل خاوري افریقا میبرد، و چون وي تقلید از ھومر و ویرژیل را وظیفھ خود 
میدھد كھ مشغول بحث در این مطلبند كھ آیا بھ كشتیھاي مذكور اجازه میدانست، انجمني از خدایان را شرح 

باكوس راي مخالف میدھد و اعراب موزامبیك را بر آن میدارد كھ بھ . رسیدن بھ ھند بدھند یا نھ
ونوس بھ نفع ملوانان از . پرتغالیھایي كھ براي ذخیره كردن آب آشامیدني از كشتي پیاده میشوند حملھ كنند

كشتیھا در . حملھ میشود و مركوریوس بھ واسكو دو گاما دستور میدھد كھ پیش برود; ستمداد میكندیوپیتر ا
پادشاه بومي، طبق نقشھ كاموئش، از واسكو دو گاما . ساحل كنیا میایستند و مورد پذیرایي قرار میگیرند
را بیان میكند و داستان دریاساالر بتفصیل این موضوع . خواھش میكند كھ تاریخ پرتغال را براي او بگوید

را، كھ در آن پرتغالیھا آزادي خود ) ١٣٨۵(را شرح میدھد و نبرد مھم آلژو بروتا  كاستروغمانگیز اینس د 
ضمن آنكھ . را از اسپانیاییھا باز گرفتند، براي او میگوید و سپس بھ شرح عزیمت خود از لیسبون میپردازد

زند، و كاموئش، آرگونوتھاي جدید از اقیانوس ھند عبور میكنند، باكوس و نپتون طوفاني علیھ آنھا برمیانگی
كھ خود شاھد طوفاني نظیر آن بوده است، بھ شرح مھیج و جالبي میپردازد ونوس امواج را آرام میكند، و 

  . كشتیھا در كمال پیروزي بھ كالیكوت میرسند
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ونوس و پسرش كوپیدو ضیافتي بھ افتخار كاركنان خستھ كشتي میدھند، و بھ فرمان ونوس، حوریھا از 
میزھاي قصر را با شیریني و گل میپوشانند، و ملوانان را با خوردني و آشامیدني و عشق . دریا برمیخیزند

  . تسلي میدھند

! چھ نوازش شیریني! چھ صداي شكایات دلنشیني برمیخاست! ھاي قحطیزدھاي در جنگل بودند چھ بوسھ
  . چھ حال خشمگین و محجوبي كھ در آن عیش و نشاط بھ طرزي دلپذیر تغییر مییافت

  . بامداد تا نیمروز، آن لذات را ادامھ دادند از

و در این میانھ ونوس را شور ھیجاني گرفت، كھ مردھا، بھ جاي آنكھ آن را تقبیح كنند، از آن لذت 
  . میبردند

  . و در عوض كسي را كھ از آن لذت نمیبرد، تقبیح میكردند

ن مطلب با تكگاني مباینت دارد، بھ ما كاموئش از بیم آنكھ مبادا بعضي از پرتغالیھا شكایت كنند كھ ای
ھمان شرافتند كھ در نتیجھ آن زندگي بھ ((اطمینان میدھد كھ آن قضیھ كامال مجازي بوده است، و حوریھا 

در ھر صورت، ملوانان بھ طور مجازي افتان و خیزان بھ كشتي )). صورتي عالي و مھذب درمیآید
كاموئش در پایان داستان از پادشاه تقاضا . بون ادامھ میدھندبازمیگردند و كشتیھا راه خود را بھ طرف لیس

  . میكند كھ ھمھ جا قدر شایستگي را بداند، و مخصوصا بھ این شعر میھنپرستانھ بذل توجھ بفرماید

حتي یك نفر خارجي نیز میتواند، از خالل عبارات این ترجمھ، موسیقي خفیف و وجد و حال عاشقانھ آن 
ي سرباز را كھ نھاد پرشور و تاریخ پرماجراي پرتغالیھا را در آن روزگار شعر، و خون گرم شاعر

[ تاسو]میگویند تاسو گفتھ بود كھ كاموئش تنھا معاصري است كھ وي . توسعھ طلبي شرح میدھد، دریابد
دازه از لوپھ د وگا ھنگامي كھ اسپانیاییھا و پرتغالیھا تا این ان. نمیتواند با اطمینان خاطر با او برابري كند

در لیسبون زیبا، در گوآ (امروزه ھر جا بھ زبان پرتغالي سخن گفتھ میشود )) لوزیاد. ((یكدیگر دور نبودند
  . این شعر بھ منزلھ وسیلھ وحدت و پرچم غرور و امید است) و ماكائوي فاسد، در برزیل مترقي و سرزنده

ف درآورده است، تقریبا بھ عنوان آخرین میگویند كاموئش پس از آنكھ شنید كھ فیلیپ پرتغال را بھ تصر
تا زماني كھ فیلیپ زنده بود، )). من میھن خود را آنچنان دوست داشتم كھ با آن میمیرم: ((كلمات خود گفت

اسپانیا قسمت اعظم عواید . ھاي او را انجام ندادند آن كشور گرفتار نسبتا ترقي كرد، ولي جانشینانش وعده
را بھ خود اختصاص داد و انگلیسیھا و ھلندیھا، كھ با اسپانیا در جنگ بودند، مستعمرات و تجارت پرتغال 

اسپانیاییھا، مقامات . متصرفات، بازارھا، كشتیھاي پرتغال، و ھمچنین اسپانیا را تصرف یا غارت كردند
افكار دستگاه تفتیش . و روحانیان اسپانیا بھ مناصب روحاني پرتغالي رسیدند. پرتغالي را بھ دست آوردند

  . لطف ادبیات و اندیشھ پرتغالیھا را از میان برد

بھ ھمان اندازه كھ ثروت ملي تقلیل مییافت، نارضایي مردم باال میگرفت، تا اینكھ اشراف و روحانیان آن 
میھنپرستان پرتغال، كھ بر اثر اقدامات انگلیسیھا و ریشلیو تشویق . ملت خشمگین را بھ شورش وا داشتند

فرانسھ و ھلند كشتیھایي براي حفاظت ). ١۶۴٠(ان، دوك براگانزا، را بھ پادشاھي برداشتند شده بودند، ژ
آنھا بھ تاگوس فرستادند، و فرانسھ متعھد شد تا وقتي كھ استقالل پرتغال بھ رسمیت شناختھ نشده است، با 

تقریبا ھیچ لشكر و پولي اسپانیا بھ اندازھاي در جنگ با خارجیان بھ ستوه آمده بود كھ . اسپانیا صلح نكند
ولي ھنگامي كھ گرفتاریھاي دیگر از میان رفت، دو . نداشت كھ بتواند شورش ھمسایھ خود را فرو نشاند

پرتغال بیش از ). ١۶۶١(لشكر، كھ مجموع آن بھ سي و پنج ھزار نفر میرسید، علیھ حكومت جدید فرستاد 
م، پادشاه انگلستان در ازاي ازدواج با كاترین ولي چارلز دو; سیزده ھزار سرباز نمیتوانست تھیھ كند

براگانزایي، جھیز بھتر او، و انعقاد عھدنامھاي پرسود بھ منظور تجارت آزاد با بندرھاي پرتغال، در ھمھ 
مھاجمان . ھا، قوایي تحت رھبري فریدریش شومبرگ، كھ سرداري دلیر بود، بھ پرتغال فرستاد قاره
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و اسپانیا، كھ فرسوده شده بود، ; شكست خوردند) ١۶۶۵(مونتس كالروس و ) ١۶۶٣(اسپانیایي در اوورا 
  . استقالل پرتغال را بھ رسمیت شناخت ١۶۶٨در سال 

  فصل یازدھم

  

  عصر طالیي ادبیات اسپانیا 

١۵۵۶ -١۶۶۵   

I  -قرن طالیي  

ھاي عالیقدري كھ امروزه در اسپانیا زندگي میكنند  تعداد نابغھ: ((چنین نوشت ١۵٨۴سروانتس در سال 
شاید او تنھا كسي بود كھ میدانست خود بزرگترین آن نوابغ است، ولي ھنوز دون كیشوت )). بسیار است

  . عظمت خود بوددر كمال شكوه و ) ١۵۶٠١۶۶٠)) (قرن طالیي((در آن زمان . را ننوشتھ بود) ١۶٠۴(

علت پیدایش این نھضت فرھنگي و ظھور این ستارگان درخشان ادبیات و ھنر چھ بود پیروزیھاي سیاسي، 
اقتصادي، و مذھبي اسپانیا، از قبیل فتح و استعمار امریكاي شمالي و جنوبي، قدرت و منافع اسپانیا در 

و بر تركان عثماني در نبرد دریایي لپانتو، شاید در  ایتالیا، ھلند، پرتغال و ھند، غلبھ بر مسلمانان در اسپانیا
ما، كھ امروزه گرفتار بحرانھاي روحي اسپانیا نیستیم، بدشواري میتوانیم بفھمیم كھ . این مورد تاثیر داشت

چگونھ خطرھا و موفقیتھاي آن سالھاي ھیجانانگیز مذھب كاتولیك را تقویت كردند و موجب شدند تا بیشتر 
بھ ھمان اندازه كھ از نژاد خود بھ خویش میبالیدند، از پیروي مذھب كاتولیك در خود احساس اسپانیاییھا، 

جلوگیري از آزادي مطبوعات و تشكیل دستگاه تفتیش افكار، كھ بھ نظر ما ممكن . غرور و افتخار كنند
لي علیھ است باعث اختناق شده باشد، در نظر مردم اسپانیا بھ منزلھ اقدامات جنگي در راه وحدت م

مسلمانان بود، و ذھن اسپانیاییھا، كھ نمیتوانست از آیین مقدس عدول كند، در آن فضاي محدود بھ مرتبھاي 
  . عالي در داستانسرایي، شعر، درام، معماري، مجسمھسازي، و نقاشي رسید

تصاد، و اما آن دوره عصر دانشمندان باوجدان و تاریخنویسان جسور بود، و آثاري نیز درباره حقوق، اق
ھلم، كھ مردي دانشمند بود، . جغرافیا نوشتھ شد، و مطالعاتي راجع بھ ادبیات كالسیك و مشرق انجام گرفت

بھ طور )). علم در دوره سلطنت فیلیپ دوم بیش از عصر الیزابت پیشرفت كرده است((عقیده داشت كھ 
دانشجویان فقیر و غني بھ طور مساوي  .مسلم، تعلیم و تربیت در اسپانیا بیش از انگلستان توسعھ یافتھ بود

ھایي كھ از  در این دوره بیست دانشگاه جدید بھ دانشگاه. ھاي متعدد اسپانیا شوند میتوانستند وارد دانشگاه
  . قدیم شھرت داشتند افزوده شد

كسي كھ ادیب نبود، نمیتوانست خود را . دانشجو داشت ۵٨۵٠، ساالمانكا بھ تنھایي ١۵۵١در سال 
پادشاھان، وزیران، اشراف، و نخست كشیشھا بھ دانشوران، شاعران، . اصیل بشمارد)) لروكابا((

كلیسا، بھ : اما در این نھضت عواملي منفي نیز وجود داشت. ھنرمندان، و موسیقیدانھا صلھ میدادند
ان ھا و حفظ اذھ اصطالح تازیانھ بھ دست، مواظب معلمان بود، و فیلیپ دوم، براي پر كردن دانشگاه

ھاي  اسپانیاییھا از عقاید مذھبي تازه، بھ دانشجویان اجازه نمیداد كھ بھ ھیچ دانشگاه خارجي جز دانشگاه
پس از قرن طالیي، این انزواي عقالني اسپانیا در عقیم شدن فرھنگ آن . بولوني، رم، و كویمبرا بروند

  . كشور بیتاثیر نبود
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یكي از آنھا، بھ نام گرائیان، كھ رئیس مدرسھاي یسوعي . در این دوره دو كشیش یسوعي مشھور میزیستند
نگاشت، و در آن از غرق كشتي ) كتاب نقد(كتابي در سھ جلد، تحت عنوان ال كریتیكن . در تاراگونا بود

آیا این موضوع (یكي از محترمان اسپانیا در سواحل سنت ھلن، تربیت آدمي وحشي كھ در آنجا یافت 
مسافرتھاي آن دو در جھان، و انتقاد جالب آنھا از تمدن ) ون كروزوئھ باشدمیتواند منبعي براي روبنس

بدبیني آنھا و تنفرشان از زن موجب خشنودي شوپنھاور شد و او آن اثر را . اروپایي سخن بھ میان آورد
ه یكي از دوستان گرائیان سیصد بند از این كتاب را انتخاب كرد. دانست)) یكي از بھترین كتابھاي جھان((

شوپنھاور . بدین ترتیب، براي گرائیان وجھھ و شھرتي بینالمللي فراھم ساخت. و آن را بھ چاپ رسانیده بود
ھاي حكیمانھ  ھایي چند از گفتھ در اینجا نمونھ. نیز یكي از كساني بود كھ آن كتاب را بھ آلماني ترجمھ كرد

  : گرائیان را ذكر میكنیم

برتري ھمیشھ منفور بوده است، و ھنگامي كھ برتر از . ... سعي كن استاد را تحتالشعاع خود قرار ندھي 
ھمھاي، بیشتر منفوري، ھمان گونھ كھ زیبایي خود را با جامھ معمولي میپوشاني، صفات خوب خود را با 

  . كمي دقت مستور دار

در صورتي كھ آنچھ عالي است بدون سعي و . آنچھ نھ خوب است و نھ بد با سعي و كوشش بھتر میشود
  . كوشش بھ جایي نمیرسد

  . در نظر ھوشمندان ھر امري اتفاقي نیست. براي رسیدن بھ خوشبختي قواعدي وجود دارد

و مثل این  .میسنجندبعضي از مردم كتاب را با زانوي خود . ... بلكھ در كیفیت است. كمال در كمیت نیست
فكر كن، و ماننداكثر مردم سخن  مردممانند عده كمي از  .استاست كھ كتاب براي ورزش بازو نوشتھ شده 

و ھنگامي كھ بھ خود . بگذار مرد عاقل در خاموشي پناه گزیند. ... حقیقت براي عده معدودي است. ... بگو
  . م باشداجازه سخن گفتن میدھد، بگذار در پناه ایجاز و مفھو

. ... حقیقت را باید بتدریج بر زبان آري. امتناع نباید ھرگز صریح باشد. ... بدان چگونھ جواب رد بدھي
  . براي جبران اثر امتناع، از ادب استفاده كن

  . رشد یا عدم رشد افراد را با درجھ دیرباوري یا زودباوري آنھا میتوان تشخیص داد

  . اقي است، ولي پس گرفتن آن ھرگز امكان نداردبراي افزودن كلمھاي ھمیشھ فرصت ب

فیلیپ دوم در سیمانكاس . تاریخنویسان اسپانیایي در این دوره بھتر از تاریخنویسان سایر كشورھا بودند
وقایعنگاران و تاریخنویسان : مجموعھ عظیمي از اوراق رسمي و سایر سندھا گردآورد و در این باره گفت

نداشتند لذا براي رفع این نقیصھ، الزم بھ نظر آمد كھ ھمھ مداركي را كھ درباره امور كشور اطالعي 
از آن زمان تا كنون، بایگاني بھ منزلھ )). ممكن است مورد استفاده قرار گیرد در جایي گرد آوریم

خرونیمو د ثوریتا براي تھیھ وقایع كشور آراگون از ھزاران سند . گنجینھاي براي تاریخنویسان بوده است
  . ي این بایگاني استفاده كرد و در اروپا بھ عنوان نویسندھاي دقیق مشھور شدرسم

. فرزند نامشروع كشیشي بود. خوان د ماریانا، بزرگترین تاریخنویس اسپانیایي، كھ در تاالوار بھ دنیا آمد
یھا، یسوع. در كودكي مدتي سرگردان بود و در نتیجھ سختي و فقر شدید بھ اصطالح چشم و گوشش باز شد

ھنگامي كھ ماریانا بھ بیست و . كھ ھمیشھ استعداد افراد را زود تشخیص میدادند، او را خوب تربیت كردند
چھار سالگي رسید، براي تدریس بھ رم، سپس بھ سیسیل، واز آنجا بھ پاریس فرستاده شد و در شھر اخیر 

اما او . ید جمعي كثیر قرار گرفتكھ مورد توجھ شد. ھایي درباره قدیس توماس آكویناس ایراد كرد خطابھ
بھ او اجازه دادند كھ بھ منزلي متعلق بھ فرقھ خویش ) ١۵٧۴(در آنجا بیمار شد، و در سي و ھفت سالگي 

وي ضمن چھل و نھ سال باقي عمر خود، بندرت از این منزل خارج شد و در این . واقع در تولدو برود
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باعث خشم عده كثیري در كشورھاي ) كھ بعد خواھیم دیدچنان(مدت رساالت مھمي نگاشت كھ یكي از آنھا 
در رسالھ دیگري كھ تحت عنوان در مسكوكات مملكت نوشت، بھ پایین آوردن ارزش پول، كھ . مختلف شد

ھمچنین رسالھ دیگري تحت عنوان اشتباھاتي در . توسط دوك لرما صورت گرفتھ بود، دلیرانھ حملھ كرد
ماریانا مساعي عمده اواخر عمر خود . ولي آن را چاپ نكرد. یر درآورداداره فرقھ یسوعي بھ رشتھ تحر

ھاي اروپا از چگونگي ارتقاي اسپانیا بھ  را صرف نوشتن تاریخ اسپانیا كرد و، براي آنكھ تحصیلكرده
سپس، بھ اصرار كاردینال بمبو، آن را بھ لھجھ . عظمت آگاه شوند، آن اثر را بھ زبان التیني نوشت

آورد، و این خود بھ منزلھ بزرگترین اقدام در نگارش تاریخ اسپانیا بھ شمار میرود، زیرا كاستیلي در
مطالب این كتاب بھ سبكي زیبا و دلنشین و روش تحریر شده است، توصیفات آن استادانھ است، و 

عنگاري این اثر، كھ بھ منزلھ تركیبي از وقای((; موضوعات آن با صراحت و امانتي بیباكانھ نقل شده است
  )). ھنرمندانھ و تاریخنویسي موقرانھ است، بھترین تاریخي بھ شمار میرود كھ تاكنون نوشتھ شده است

ھمانگونھ كھ وقایعنگاري، بھ سبك گذشتھ، تدریجا بھ صورت تاریخ درآمد و جزو ادبیات و فلسفھ شد، 
ي شباني بیرون آمد و بھ قصھپردازي نیز در اسپانیا در آن عصر از صورت داستانھاي عاشقانھ قھرمان

داستانھاي عاشقانھ قھرماني ھنوز بھ وفور وجود داشت و ھمھ . صورت رمان سریعا بھ مقامي شامخ رسید
شاید خواندن این داستانھا براي بعضي از . مردم اسپانیا از قدیسھ ترسا گرفتھ تا سروانتس آنھا را میخواندند

زیرا مطلب عمده این داستانھا درباره . انیا بھ شمار میرفتمردم بھ منزلھ فراري از رسوم خشك مذھبي اسپ
ھاي  عشق بود و اخالص و سرسپردگي شھسواران، نھ بھ خاطر حضرت مریم بلكھ بھ خاطر معشوقھ

ھا حاضر بودند بھ جنگ بپردازند یا  شھسواران براي حفاظت یا تملك این معشوقھ. واقعي یا خیالي آنھا
ولي در ایامي كھ سروانتس مشغول نوشتن بود، محبوبیت این . ض كنندقوانین مذھبي و كشوري را نق

)) كورتس((مونتني و خوان لویس ویوس آنھا را مدتي پیش مسخره كرده بودند، و . داستانھا تقلیل یافت
كاستیل شكایت كرده بود از اینكھ داستانھاي عاشقانھ بھ پسران و دختران و دیگران زیان میرسانند، و جمع 

  . در نتیجھ خواندن آنھا از آموزه حقیقي مسیحیت منحرف میشوندكثیري 

، مولفي گمنام كتابي تحت عنوان ١۵۵٣در سال . تكامل دیگري كھ صورت گرفت باعث ارتقاي رمان شد
ین رمان بھ سبك پیكارسك بود و شخص فرومایھ و شوخ و شنگي را بھ نگاشت كھ نخست تورمسالثاریلیو د 

در . صورت قھرماني درآورده بود كھ فقر خود را با عصیان و عصیان خود را با بذلھگویي جبران میكرد
پنج سال . ماتئو آلمان رمان شیریني تحت عنوان زندگي و كارھاي گوثمان د آفاراچھ انتشار داد ١۵۵٩سال 

تس این دو موضوع، یعني آرزوي شھسوار شدن و ھوش طیبتآمیز افراد عادي، را در ھم بعد، سروان
  . آمیخت و از آنھا در نوشتن مشھورترین و بھترین رمانھا، یعني دون كیشوت، استفاده كرد

II -١۶١۶- ١۵۴٧: سروانتس   

; م ھمان شخص مینامیدنداو را بھ اس. طبق رسم اسپانیاییھا، اگر كودكي در روز ذكران قدیسي بھ دنیا میآمد
، میگل د سروانتس نام ١۵۴٧اكتبر  ٩بدین ترتیب، آفریننده دون كیشوت و سانچو پانثا را در آلكاال در 

  . نھادند

بعد خود او و شاید پدرش نام ساودرا را بھ اسم او افزود، و آن نام خانوادھاي كاستیلي بود كھ اجداد گالیسي 
پدرش پزشكي بدون جواز . كدیگر در قرن پانزدھم ازدواج كرده بودنداو برخود نھاده، و اعضاي آن بای

  بود، اندكي 
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ثقل سامعھ داشت، تھیدست بود، و از شھري بھ شھري میرفت، استخوانھاي از جا در رفتھ را جا 
شاید در این رفت و آمد بود كھ میگل كوچك ھمراه پدر بھ . میانداخت، و زخمھاي جزئي را معالجھ میكرد

در شھري بھ  از تربیت كودك اطالعي در دست نیست، و اگر چھ. والیاذولیذ، مادرید، و سویل حركت كرد
دنیا آمده بود كھ دانشگاھي داشت، ظاھرا بھ مدرسھ نرفت و بدین ترتیب ادبیات كالسیك دست و پاي او را 

  . ھا فراگیرد نبست، و او مجبور شد اطالعات خود را درباره زندگي از زنده

ست كھ در سال نخستین اطالعي كھ بعد از یادداشت مربوط بھ غسل تعمید او در دست داریم در این باره ا
شاگرد عزیز و محبوب ((مدرسھاي در مادرید كتابي منتشر ساخت كھ شامل شش قطعھ شعر از  ١۵۶٩

در سپتامیر ھمان سال، شخصي بھ نام میگل د تربانتس را بھ سبب مبارزه تن بھ تن از . سروانتس بود)) ما
اما . دد، دست راست او را قطع كننداسپانیا تبعید كردند، و مقرر شد كھ اگر پیش از انقضاي ده سال بازگر

در . خبر داریم كھ در دسامبر، میگل ما در خانواده یكي از روحانیان عالي رتبھ دررم مشغول خدمت بود
، ھمان میگل، كھ شاید مانند كاموئش خدمت نظام را براي اجتناب از زندان اختیار ١۵٧١سپتامبر  ١۶

ھنگامي كھ آن كشتیھا با . بھ ناوگان دون خوان اتریش شدكرد، از مسینا وارد یكي از كشتیھاي متعلق 
ولي چون اصرار . تركان عثماني در لپانتو مقابل شدند، سروانتس با حال تب در انبار كشتي بستري بود

در . داشت كھ وظیفھ خود را انجام دھد، او را در دقایقي كھ كنار كشتي بود فرمانده دوازده سرباز كردند
در راه عظمت دست ((و مجروح و دست چپش براي ھمیشھ ناقص شد و بھ قول خودش این نبرد، سینھ ا

دوكا براي او  ٨٢آنگاه او را بھ بیمارستاني در مسینا فرستادند، و دولت اسپانیا نیز . از كار افتاد)) راست
بھ سرانجام . پس از آن در عملیات نظامي دیگري در ناوارن، تونس، و گولتا شركت جست. ارسال داشت

او اجازه دادند كھ بھ اسپانیا بازگردد، ولي در بازگشت، او و برادرش بھ دست دزدان دریایي گرفتار آمدند 
ھایي كھ وي از دون خوان اتریشي  نامھ). ١۵٧۵سپتامبر  ٢۶(و در الجزایر بھ صورت برده فروختھ شدند 
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است، و از این رو براي آزاد و دیگران داشت اسیركنندگان او را متقاعد ساخت كھ میگل مردي متشخص 
بھ دیار خویش فرستادند،  ١۵٧٧كردنش مبلغ زیادي از او مطالبھ كردند و، با آنكھ برادرش را در سال 

  . میگل را مدت پنج سال در اسارت نگاه داشتند

 روزي. وي بسیار كوشید كھ از بردگي بگریزد، ولي ھر بار گرفتار میشد و بھ تنبیھ سختتري گرفتار میآمد
اگر بتواند این اسپانیایي را در زندان نگاه دارد، سرمایھ و غالمان و ((حاكم محل اظھار داشت كھ 

 ١٩ر عاقبت د. از جھیز خود بھ ھمان منظور چشم پوشیدند)). ماندكشتیھاي او از خطر محفوظ خواھند 
  . میگل آزاد شد و، پس از سفري پرمشقت، بھ خانواده خود در مادرید پیوست ١۵٨٠سپتامبر 

قرایني در دست است . میگل، كھ فقیر و ناقص عضو شده بود، راھي جز ورود مجدد بھ خدمت نظام نمیدید
سال از او  سروانتس عاشق زني شد كھ ھجده. كھ نشان میدھند، وي در پرتغال و جزایر آسور خدمت كرد

و چون بر اثر عشق و فقر بھ ھیجان آمده بود، داستان شباني عاشقانھاي ; جوانتر بود و نام بلندباالیي داشت
در این وقت آن زن با او ازدواج كرد . رئال فروخت ١٣٣۶بھ نام گاالتئا نگاشت و آن را بھ مبلغ 

وقھ بیوفایش بھ دنیا آمده بود، بھ او ، و سروانتس دختر نامشروع خود را، كھ سال گذشتھ از معش)١۵٨۴(
  . سپرد و از او خواست كھ آن دختر را مثل دختر خود تربیت كند

زنش كاتالینا كودكي نیاورد، و اگر چھ گاه گاه سروانتس را بھ سبب فقر و مسكنتش سرزنش میكرد، ظاھرا 
نسبت بھ او وفادار ماند، و پس از مرگ وي چند سالي زنده بود و در بستر بیماري وصیت كرد كھ اورا 

  . كنار شوھرش بھ خاك بسپارند

نھاي این داستان، جز در مورد شعر گفتن، بسیار فصیح چوپا. گاالتئا عواید دیگر براي سروانتس نداشت
اگر چھ سروانتس در نظر داشت بقیھ آن را نیز بنویسد و تا آخر عمر آن را شاھكار خود میپنداشت، ; بودند

مدت بیست و پنج سال بھ نوشتن نمایشنامھ مشغول بود و در حدود . ھرگز وقت و حال این كار را نیافت
ھمگي، بدون آنكھ با ((ود او آنھا را عالي میدانست، و بھ ما اطمینان میدھد كھ خ. سي نمایشنامھ نوشت

  )). مواجھ شوند، نشان داده شدند خیارپرتاب 

سروانتس بھ . فعي براي نویسنده حاصل نكرداما ھیچ كدام از آنھا زیاد مورد توجھ مردم قرار نگرفت و منا
شغلي معمولي در كارپردازي ارتش و نیروي دریایي قناعت كرد، زن و فرزند را بھ جاي نھاد، خود بھ 

چندین شھر سفر كرد، و در تھیھ آذوقھ براي جھازات شكستناپذیر كھ براي جنگ با انگلستان آماده میشدند 
مدتي بعد، بھ سبب . منصوب شد) غرناطھ(لدار مالیات در گرانادا بھ عنوان تحصی ١۵٩۴در سال . كوشید

اختالفي كھ در حسابش دیده شد، در سویل بھ زندان افتاد و پس از سھ ماه از آنجا بیرون آمد، ولي از 
چندین سال در سویل در فقر و گمنامي زیست و سعي كرد با قلم ناني بھ دست . خدمات دولتي محروم شد

میگویند در اینجا بود كھ . كھ در اسپانیا آواره میگشت، دوباره در آرگاماسیال دستگیر شد در ایامي. آورد
پس از بازگشت بھ مادرید این كتاب را، كھ . وي بھ نوشتن یكي از شیرینترین كتابھاي جھان پرداخت

. دیم داشتعنوان آن زندگي و ماجراھاي دون كیشوت د ال مانچاي نامدار بود، بھ فرانثیسكو د روبلس تق
انتشار یافت، و سرانجام سروانتس، پس از پنجاه و ھشت سال مبارزه، شاھد  ١۶٠۵كتاب مذكور در 

. ھمھ كس، بھ استثناي منتقدان، این كتاب را شاھكار مطایبھ و فلسفھ دانستند. پیروزي را در آغوش گرفت
. خود در مادرید ایستاده بوداز فیلیپ سوم داستاني بدین مضمون نقل كردھاند كھ روزي در بالكن قصر 

ناگھان چشمش بھ دانشجویي افتاد كھ در آن سوي رودخانھ مانثانارس قدم میزد و كتابي میخواند، ولي 
ھرچند یك بار مطالعھ را قطع میكرد و با كف دست بھ پیشاني خود مینواخت و اظھار نشاط و شعف بیپایان 

  )). یا دیوانھ است یا دون كیشوت میخواند آن دانشجو،: ((پادشاه در این ھنگام گفت. میكرد

طرح داستان بسیار ماھرانھ . در این كتاب ھشتصد صفحھاي، مانند ھر شاھكار دیگر، نقایصي وجود دارد
نقشھاي . ھاي نامربوط آورده شده است نیست، بلكھ مشتمل بر وقایعي ضمني است كھ در آنھا نیز قصھ

د و عنان اسب خود پیوستھ راه میپیمو((اصلي در آن وجود ندارد و بیشباھت بھ خود دون كیشوت نیست كھ 
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بعضي از مطالب داستان اصلي بدون نتیجھ میمانند یا سر )). را رھا كرده بود تا ھرجا كھ میخواھد برود
گاھگاھي نیز این داستان نشاطانگیز . در گم میشوند، مانند گم شدن خر سانچوپانثا و پیدا شدن بیعلت آن

شم میخورد، بیان مطلب بھ صورتي ناھنجار مالآلور میشود، از لحاظ دستوري اشتباھاتي در آن بھ چ
ولي چھ اشكالي دارد ھرچھ . درمیآید، و جغرافیدانھا در شرح بعضي از نقاط جغرافیایي آن در میمانند

بیشتر این داستان را میخوانیم و بر اثر كششي مطبوع در مطالب بیمعني یا با معني آن سیر میكنیم، بیشتر 
چگونھ توانستھ است، در میان آن ھمھ رنج و عذاب، منظرھاي زیبا از دچار شگفتي میشویم كھ سروانتس 

. واقعیت و مطایبھ بیافریند و دو قطب متضاد طبیعت بشري را بھ طرزي روشن در برابر یكدیگر بگذارد
سبك داستان ھمان است كھ ھر قصھ درازي باید داشتھ باشد، یعني سیالب خستھكنندھاي از عبارات فصیح 

او : ((ویباري روشن و روان است كھ گاھگاه بر اثر جملھاي زیبا میدرخشد، نظیر این جملھنیست، بلكھ ج
نیروي واقعھ آفریني تا پایان كتاب ادامھ دارد و منبع مثلھاي سانچو بھ )). چھرھاي مانند خوشبختي داشت

این اثر، كھ بھ قول در . پایان نمیرسد و آخرین مطایبھ یا جذبھ كتاب مانند نخستین مطایبھ و جذبھ آن است
است، زندگي و مردم )) موقرترین، بلندآوازھترین، دقیقترین، لطیفترین، و مضحكترین تاریخ((سروانتس 

اسپانیا شرح داده شدھاند، آن ھم با عشق و عالقھاي كھ خالي از تعصب و جانبداري است و ضمن ھزاران 
  . را آشكار میسازندنكتھ جزئي كھ بھ كتاب روح میبخشند و وضع كلي آن روزگار 

او از روي دست نوشتھ مولفي عرب بھ نام )) تاریخ((سروانتس با توسل بھ نیرنگي دیرینھ ادعا میكند كھ 
وي در مقدمھ كتاب خود مینویسد كھ قصد داشتھ است انحطاط و . سید حامد بن انجلي اقتباس شده است

چاسر . ضمن ھجویھ پھلوانان سرگردان بیان كند نابودي تعداد بیشماري از داستانھاي عاشقانھ و ناشیانھ را
ھاي كنتربري، رابلھ در گارگانتوا، و پولچي در ایل مورگانتھ مادجوره كرده  نیز ھمین كار را در قصھ

شھسواران را مسخره )) ماكارونیك((>"href="f0703541.htmتئوفیلو فولنگو و دیگر شاعران . است
. كردھاند، و آریوستو در روالند خشمگین، زنان و مردان قھرمان داستان خود را بھ باد انتقاد گرفتھ است

سروانتس ھمھ داستانھاي عاشقاتھ را طرد نكرده و بعضي از آنھا مانند گاالتئا را از سوختن محفوظ داشتھ 
در پایان . عاشقانھ مربوط بھ شھسواران را در قصھ خود آورده است گذشتھ از این، وي چند داستان. است

معلوم میشود كھ دون كیشوت شھسوار، پس از صدھا شكست و صدمھ شرمآور، قھرمان پنھاني داستان او 
  . بوده است

سروانتس او را بھ صورت مالكي نشان میدھد كھ در ده زندگي میكند و پر از تخیالت است، و میگوید كھ 
شخص بھ اندازھاي شیفتھ و فریفتھ داستانھاي خیالي است كھ در كتابخانھ خود سراپاي خویش را با این 

لباس شھسواران میپوشاند، سوار بر اسب خود روزینانت میشود، و براي دفاع از مظلومان و رفع مظالم و 
رد، و در فكر دون كیشوت از ظلم و بیدادگري تنفر دا. حمایت معصومان و بیگناھان بیرون میشتابد

عصري گذشتھ است كھ در آن طال وجود نداشت و آن صفات ملكي مھلك، یعني مال تو و مال من، ھنوز 
ھمھ چیز در آن عصر مقدس میان مردم مشترك بود، و در جھان جز وحدت و ; مفھومي پیدا نكرده بودند

وقف محبوبھ خویش  طبق رسوم پھلواني، اسلحھ و بلكھ زندگي خود را. عشق و دوستي دیده نمیشد
الدولثینئادل توبوسو میكند و، چون ھرگز او را ندیده است، وي را نمونھ كامل پاكدامني، عفت، حجب، و 

گردن و سینھ او مانند مرمر و دستھایش مانند عاج است و برف سفیدي خود را : ((زیبایي میداند و میگوید
تیجھ این مرمر سنگدل، و براثر این برف گرم دون كیشوت، كھ در ن)). در كنار سینھ او از دست میدھد

دراین نبرد علیھ مشكالت عظیم، او خود را . شده است، در صدد حملھ بھ دنیایي پر از ظلم و ستم برمیآید
سروانتس، ضمن آنكھ در )). من بھ تنھایي از عھده صدنفر برمیآیم: ((شكستناپذیر میداند و میگوید

این ((ن خندقھاي كثیف و خوكھاي رم كننده ھمراه دون كیشوت است، ھا و آسیابھا و در میا مسافرخانھ
دون كیشوت، در میان . را دوست میدارد و او را مقدس و در عین حال دیوانھ میداند)) پھلوان محنتزده

سرانجام نویسنده . آنھمھ بدبختي و سقوطھاي دردناك، ادب و رحم و جوانمردي خود را از دست نمیدھد
ھ موقر را بھ صورت فیلسوفي درمیآورد كھ، حتي در میان گل و الي، مطالب عاقالنھ و كتاب این دیوان

  . محبتآمیزي میگوید، و دنیایي را كھ قادر بھ درك آن نیست میبخشد
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در . اما ھنگامي كھ میبینیم سروانتس، طبق نقشھ اصلي خود، او را بھ باد انتقاد میگیرد، از او میرنجیم
بھ او اطمینان میدھد كھ تنھا زني كھ در شھر او دولثینئادل توبوسو نام دارد لحظاتي كھ سانچوپانثا 

ھاي پست است، دون كیشوت در پاسخ، مطالبي عالي بدین  و از خانواده)) دختري تنومند و قوي و مردانھ((
 ھر كسي فرزند خصال((و )). تقوا و پرھیزگاري است كھ انسان را شریف میكند: ((مضمون بھ كار میبرد

  )). خویش است

از این لحاظ است كھ . آنچھ دون كیشوت ندارد ذوق بذلھگویي است كھ نیمھ بھتر فلسفھ بھ شمار میرود
پھلوان بھ او قول . سروانتس شخصي بھ نام سانچوپانثا را، كھ دھقاني نیرومند است، ھمراه او میفرستد

; ي از ایاالتي كھ فتح خواھند كرد بگماردمیدھد كھ خوراك و آشامیدنیش را تھیھ كند و او را بھ حكومت یك
سانچو مردي ساده و پراشتھاست و، اگر چھ ھمیشھ گرسنھ . و بدین وسیلھ او را بھ خدمت خویش درمیآورد

گذشتھ از این، وي مردي مھربان است كھ . میماند، تا آخرین صفحھ كتاب بھ صورت شخصي فربھ است
آن حیوان لذت میبرد اما او نمونھ )) مصاحبت دلنشین((از  استر خود را مثل جان شیرین دوست میدارد و

زیرا مردي بسیار شوخ و بیوقار است، ولي مانند ھر اسپانیایي دیگري كھ در . كامل دھقان اسپانیایي نیست
و بدون ; بیآنكھ درسي خوانده باشد، حكیم است; امور مذھبي متعصب نباشد، خوش قلب و خیرخواه است

پس از چندي درمییابد كھ دون . زیانھ خوردن احتراز كند، نسبت بھ سرور خود باوفاستآنكھ بخواھد از تا
طي این مدت دراز، بھ : ((كیشوت دیوانھ است، ولي او نیز عاقبت او را دوست میدارد و در پایان میگوید

نكتھ این )). سرور مھربان خودم چسبیده بودم و مصاحب او بودم، و حاال من و او ھر دو یكي شدھایم
دون كیشوت نیز بھ نوبھ خود . صحت دارد، زیرا آنھا بھ منزلھ پشت و روي بشریت بھ شمار میروند

سانچو فلسفھ . سانچو را، اگر چھ باالتر از خود نمیداند، از لحاظ ھوش و فراست ھمپایھ خویش میشمارد
میبافد كھ باعث خفگي  خود را با آوردن امثال شرح میدھد و، از آغاز تا انجام، آنھا را طوري بھ ھم

  . افكارش میشود

میان آري ((; ))زن و ماكیان بر اثر ولگردي از دست میروند: ((بعضي از این مثلھا را در اینجا نقل میكنیم
پزشك نسخھ خود را با ((; ))و نھ گفتن زن سرسوزني فاصلھ نیست، ھر قدر ھم بھ یكدیگر نزدیك باشند

كسي بھ صورتي است كھ خداوند او را آفریده است، و گاھي  ھر((; ))دیدن ضربان جیب شما میدھد
ھاي كوتاھي ھستند  جملھ((سروانتس منتخبي از این گونھ امثال را بھ كار میبرد كھ، بھ عقیده او، )). بدتر

سانچو پوزش میخواھد از اینكھ در استعمال این مثلھا افراط )). كھ بر اثر تجارب متمادي ساختھ شدھاند
میگوید كھ اینھا راه ناي او را میگیرند و باید بیرون بیایند، بنابر این ھر كدام زودتر خارج  و. كرده است

حقیقتا این طور بھ نظر : ((دون كیشوت بھ این وضع تن میدھد و میگوید. شوند، زودتر بھ كار میروند
و دست از سرت  من تو را دیوانھ اعالم میكنم، تو را میبخشم،... میرسد كھ تو از من عاقلتر نیستي

  )). برمیدارم

موفقیت كتاب دون كیشوت باعث شد كھ دو حامي براي سروانتس پیدا شود، یكي كنت لموس، و دیگري 
در این ھنگام سروانتس توانست مخارج . كاردینال شھر تولدو كھ مستمري مختصري براي او مقرر كرد
چند ماه پس از انتشار آن كتاب، او را با . دختر نامشروع و زن برادرزاده و خواھر بیوه خود را بپردازد

تمام خانوادھاش بھ اتھام شركت احتمالي در قتل شخصي بھ نام گاسپار د اثپلتا، كھ در كنار منزل سروانتس 
شایع بود كھ گاسپار عاشق دختر او شده است، ولي از تحقیق در این واقعھ . كشتھ شده بود، دستگیر كردند

  . ھمگي آزاد شدندنتیجھاي بھ دست نیامد و 

، از این ١۶١٣در سال . سروانتس این بار با فراغت خاطر بھ نگاشتن قسمت دوم دون كیشوت پرداخت
وي در مقدمھ این كتاب چنین . كار لذتبخش دست برداشت و شروع بھ نوشتن دوازده داستان نمونھ كرد

د، خواھید دید ھیچ یك از آنھا نیست كھ من این داستانھا را نمونھ نامیدھام و اگر بدقت بنگری: ((نوشتھ است
داستان اول در باره دستھاي از دزدان است كھ نمونھوار با پاسبانان )). نمونھاي مفید بھ دست نداده باشد

سروانتس در مقدمھ . شھر سویل مشغول بھ كار میشوند، دیگري آداب و اخالق آن شھر را شرح میدھد
  : كتاب مینویسد
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با قیافھ كشیده، موي خرمایي، پیشاني صاف و بیحس، چشمان درخشان، بیني خمیده مردي را كھ در اینجا 
ولي متناسب، مویي سیمین كھ مدتي كمتر از بیست سال پیش زرین بود، سبیل بزرگ، دندانھایي كھ بھ 

ھایي اندكي فروافتاده، و ھیكل تقریبا سنگین میبینید، اجازه  قامت متوسط، شانھ. زحمت شمردن نمیارزند
  . و دون كیشوت د ال مانچا است)) الگاتئا((میخواھم بگویم كھ مولف 

بر اثر انتشار قسمت دوم دون كیشوت سخت دچار شگفتي شد، زیرا آن اثر از  ١۶١۴سروانتس در سال 
این شخص در مقدمھ . خود او نبود، بلكھ دزد ادبي ناشناسي كھ نام آوالندا برخود نھاده بود آن را نوشتھ بود

ب بر ریش درون سروانتس نمك پاشیده بود و از اینكھ قسمت دوم دون كیشوت اثر خود سروانتس با آن كتا
سروانتس، كھ سخت از این واقعھ خشمگین شده بود، . شكست مواجھ خواھد شد اظھار شادي كرده بود

از اینكھ این  محافل ادبي اسپانیا. انتشار داد ١۶١۵بشتاب قسمت دوم را بھ پایان رسانید و آن را در سال 
در این پانصد . قسمت نیز از لحاظ قوه تخیل، انسجام، و مطایبھ بھ پاي قسمت اول میرسید مشعوف شدند

صفحھ اضافي، ھمان لطف سابق از آغاز تا انجام دیده میشود، و بدبختیھاي دون كیشوت و ھمدم او در 
وب او در نظر بعضي از مردم دربار دوك، حكمروایي سانچو در ایالت او، و قصھ دردناك سرین مضر

ھنگامي كھ سانچو بھ حكومت باراتاریا میرسد، ھمھ انتظار . موجب برتري این قسمت بر جلد اول میشود
اما برعكس، خوش قلبي و عقل سلیم و . دارند كھ وي بیش از حكام سابق دست بھ اعمال احمقانھ بزند

م عاقالنھاش در مورد یك ھتك ناموس، باعث آن قوانین و اصالحات ساده و عادالنھ او، بھ انضمام تصمی
ولي او از عھده بدكاران سنگدل برنمیآید، . میشود كھ حكومتھاي معاصر او از اقدامات خود شرمسار شوند

و سرانجام بھ اندازھاي از دست آنھا بھ ستوه میآید كھ چشم از منصب خویش میپوشد، نفسي بھ راحتي 
  . شوت درمیآیدمیكشد، و دوباره بھ خدمت دون كی

از این لحاظ بھ دنبال . تنھا دون كیشوت است كھ ھنوز از عالم تخیالت بھ جھان واقعي بازنگشتھ است
ماجراھاي تازه بھ راه میافتد، ولي با شكستي سخت و نھایي مواجھ میشود، و دشمن فاتح از او قول میگیرد 

جنگجوي خستھ ما بھ این امر تن . ر بردكھ بھ خانھ خویش بازگردد و تا یك سال در آرامش و صفا بھ س
سپس دوست خود را بھ . میدھد، ولي بیداري او از خواب غفلت باعث خشكیدن سرچشمھ حیاتش میشود

كنار بستر خویش فرا میخواند، بھ ھمھ ھدایایي میبخشید، وصیتنامھ خود را تنظیم میكند، مانند پھلوانان از 
سانچو نیز بھ سوي خانواده خود باز میگردد، و، . را فرومینشاندسرگرداني بد میگوید، و طغیان روح خود 

مثل مرد آسودھخاطري كھ سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و اكنون از اقامت در خانھ خود لذت میبرد، 
در پایان، واقعبیني آمیختھ بھ خوشطینتي او بر خیالپرستي عجیب دون . بھ پرورش باغ خود میپردازد

دون كیشوت در مطلبي كھ میخواھد روي گورش بنویسند، . اما كامال چنین نیست. ندكیشوت غلبھ میك
اگر چھ كارھاي بزرگي انجام ندادم، ولي در تعقیب آنھا جان : ((آخرین حرف خود را بر زبان میآورد

  . شخص واقعگرا تا دم مرگ زنده میماند، ولي زندگي ایدئالیست پس از آن آغاز میشود)). سپردم

گذشت روزگار ھنوز عقیدھاي را كھ او . طي یك سال پیش از مرگ، ھشت نمایشنامھ نوشت سروانتس
درباره آنھا داشت تایید نكرده است، ولي یك نمایشنامھ او بھ نام النومانسیا، كھ درامي مركب از قدرت و 

شتھ شده، نو) م.ق ١٣٣(زیبایي است و در تمجید از مقاومت آن شھر اسپانیایي در برابر حملھ رومیھا 
  . مورد پسند قرار گرفتھ است

تصور میكرد كھ آیندگان بیشتر بھ سبب درامھایش ; سروانتس مانند دون كیشوت افكار واھي و ثابت داشت
و با طرزي آمیختھ بھ حسادت، كھ در خور او نبود ولي قابل اغماض است، ; بھ او احترام خواھند گذاشت

در روزھاي آخر عمر خود، پس از . وگا شده بود سخن میگفتاز موفقیتي باورنكردني كھ نصیب لوپھ د
آنكھ بیشتر داستانھاي عاشقانھ را مسخره كرد، خود داستان عاشقانھاي تحت عنوان پرسیلس اي 

  . سیجیسموندا نگاشت

  : چھار روز پیش از مرگ، آن داستان را بھ كنت لموس اھدا كرد و بھ وي چنین گفت
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عمل آمد، و امروز این شرح را مینویسم، فرصتي باقي نیست، درد و رنجم دیروز مراسم تدھین نھایي بھ 
بدین ترتیب، شوخي و مطایبھ و دوستان بشاش خود را . ... آرزوھایم بھ یاس مبدل میشوند. افزایش مییابد
چون احساس میكنم كھ در حال مرگم، و میلي جز این ندارم كھ شما را در آن دنیا خوشبخت . وداع میگویم

  . نمببی

وي بھ شیوه مخصوص دون كیشوت پیشبیني كرده  .گفتجھان را بدرود  ١۶١۶آوریل  ٢٣سروانتس در 
فروش  زیرا آن داستان نھ تنھا سي میلیون نسخھ. بود كھ سي میلیون از این كتاب بھ فروش او لبخند زد

در اسپانیا حتي سادھترین . داشت، بلكھ بیش از ھر كتابي جز كتاب مقدس بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شد
روستایي نیز با دون كیشوت آشنایي دارد و بھ طور كلي، بدون توجھ بھ اشخاصي كھ در كتاب مقدس از 

شخص در ادبیات ھمھ زندھترین، محبوبترین، و معروفترین ((آنھا نام برده شده است، این شھسوار 
سروانتس، با خلق داستان خود بھ صورت آیینھ . ، و واقعیتر از ھزاران فرد برجستھ تاریخ است))ملتھا

عادات و آداب، راه را براي داستانھاي جدید ھموار كرد، و نمونھاي بھ دست لوساژ، فیلدینگ، سمولت، و 
شر را آشكار و روشن ساخت، بھ صورت فلسفھ و این گونھ داستان را، كھ بوسیلھ آن اخالق ب; سترن داد

  . درآورد

III - شاعران  

طنین مردانھ زبان كاستیلي، مانند زبان خوشاھنگ توسكان ایتالیا، براي موسیقي و قافیھ متناسب بود، و 
. در آن عھد، شاعران بھ اندازه كشیشان فراوان بودند. روحیھ مردم با شعر بیش از نثر پیوستگي داشت

شرح میدھد كھ طبق آن لوپھ دوگا در كتاب خود تحت عنوان پیروزي آپولون نوعي مسابقھ شاعرانھ را 
چنین . سیصد شاعر اسپانیایي در زمان او براي بھ دست آوردن لقب ملكالشعرایي با یكدیگر رقابت میكردند

گاھي ھم شعرھاي تربیتي، . مسابقات شاعرانھاي نزد مردم بھ اندازه سوزاندن بدعتگذاري محبوبیت داشت
باني، شعرھاي قھرماني خندھآور، قصیده، غزل، نثرھاي نصیحتآمیز، داستانھاي عاشقانھ مسجع، اشعار ش

ولي ھمھ گویندگان و نویسندگان مانند فرانثیسكو د فیگوئروا داراي آن شجاعت نبودند . و حماسھ دیده میشد
  . ھاي خود را در آتش اندازند كھ شعرھا و نوشتھ

قبایل سرخپوستان گفتھ نام دارد كھ درباره شورش یكي از ) ١۵۶٩١۵٨٩(بھترین شعر حماسي ال آرائوكانا 
  . شده است

شاید . این شعر اثر ارسیال اي ثونیگا است كھ بھ عنوان سربازي اسپانیایي در آن جنگ دلیرانھ مبارزه كرد
بتوان گفت كھ بھترین شاعر غزلسرا راھبي از فرقھ منسوب بھ قدیس آوگوستینوس بھ نام لویس پونتھ د 

ھاي تقوا و پرھیزگاري عیسویت را بیان  یھودي، لطیفترین جنبھلئون بود كھ، باوجود داشتن اصل و نسبي 
عجب آنكھ او ھم شاعر و ھم فیلسوف بود و در سي و چھار سالگي بھ نام استادي علوماالھي در . داشت

اما مطالعات استادانھ و زندگي . ساالمانكا منصوب شد، و تا پایان عمر از دانشگاه كناره نگرفت
از آنجا كھ قسمتي از غزل ; ز آن نشد كھ وي گاھگاھي نیز بھ غزلسرایي بپردازدپرھیزگارانھ او مانع ا

غزلھاي سلیمان را بھ صورت سرودي شباني ترجمھ كرده بود، از طرف دستگاه تفتیش افكار مورد تعقیب 
پس از رھایي از زندان، در خطابھ خود در دانشگاه، بدین ; قرار گرفت و بھ پنج سال زندان محكوم شد

وي با روساي خود در این باره اتفاق نظر ...)) ھمانطور كھ در آخرین جلسھ گفتیم: ((ھ آغاز سخن كردگون
داشت كھ شاعري شایستھ حكیماالھي نیست، و اشعار خود را منتشر نكرد، و این شعرھا چھل سال پس از 

  . ھ شمار میروندمرگش منتشر شدند، بھ عقیده قاطبھ مردم، این شعرھا بھترین آثار زبان كاستیلي ب

لویس د گونگورا و فرانثیسكو گومث د كوذو اي ویلیگاس مشھورتر از او بودند، زیرا ھم بھ مباحثھ و ھم 
و ) سبك گونگورا)) (گونگوریسم((بھ شعر عالقھ داشتند، و دو مكتب مخالف بھ عنوان دو فلسفھ سبك 

رقباي خود جز لوپھ دوگا، و آوالندا نظر  سروانتس كھ درباره ھمھ. برجاي نھادند) سبك كوذو(كونسپتیسمو 

pymansetareh@yahoo.com



با مطالعھ قسمتي از اشعار . میدانست)) نابغھاي كمیاب و سرزنده و بدون تالي((مساعد داشت، گونگورا را 
  . ببریممیتوانیم تا اندازھاي بھ شدت تنفر او پي )) قصیده درباره آرمادا((او تحت عنوان 

اي جزیرھاي كھ روزگاري كاتولیك و نیرومند بودي، و قلعھ ایمان بھ شمار میرفتي، و اردوگاه جنگاوران 
  . كاردیده و مدرسھ مقدس حكمت بودي، اكنون بھ صورت زیارتگاه آلوده بدعت درآمدھاي

  . سلطنت تو را در آوازھا پیش از ھمھ چیز میستودندروزگاري عظمت تو بھ پایھاي بود كھ درخشندگي 

اكنون علفھاي ھرزھاي كھ در كنار استخر تیره و تار تو میروید بھ منزلھ حلقھ گل زیبندھاي براي سر 
  . تواست

آنان كجا رفتند بر سر مادر آنھا كھ از قدرتشان ! اي سرزمین فرمانروایي آرثرھا، ادواردھا، و ھنریھا
ماني قوي داشت چھ آمد تو در نتیجھ تقصیر گناه آلوده كسي كھ اكنون برتو سلطنت میكند بھ خشنود بود و ای

ننگ ابدي گرفتار آمدھاي، اي ملكھ نفرتانگیز كھ دلي بیعاطفھ و سیمایي ناخوشایند داري و ناپاك و ظالم و 
بشمار  اي زني كھ بر تخت سلطنت نشستھاي و باعث نابودي عصمت و عفت حقیقي; خشن و ھرزھاي

  ! میروي، اي آنكھ در ھر حال گرگ صفتي، شعلھ واقعي آسمان بر گیسوان مصنوعي تو فرو ببارد

عجبي نیست اگر فیلیپ چھارم این شاعر آتشین . بدین ترتیب، گونگورا قلمي داشت كھ شایستھ تمجید بود
اد او را در خدمت بھ عنوان كشیش خود بپذیرد و استعد) كھ در لباس روحانیان درآمده بود(مزاج را 

  . سلطنت بھ كار برد

گونگورا میكوشید كھ سبك خود را پیراستھ و عبارات خود را دقیق كند، و از این رو بھ نویسندگان 
و بھ صورت )) سوھان بزنند((تندنویسي مانند لوپھ دوگا مي تاخت، و اصرار داشت كھ ھر سطري را 

وق شدیدي كھ داشت، ھنر را ندانستھ تا حد تصنع گونگورا، براثر شوق و ذ. گوھري درخشان درآورند
و سبكي نظیر ; ھاي مغلوب، و تناقضات عجیب و غریب بھ كار برد استعارات، صفات، جملھ; پایین آورد

از این لحاظ است كھ درباره زیبایي مسحور . انشاي پرتصنع لیلي و ظاھرسازیھاي ماریني در پیش گرفت
  : كننده معشوقھاي چنین میگوید

و سپیدي ; دو چشم او كھ مانند خورشید میدرخشند میتوانند زمستان نروژ را بھ تابستان مبدل كنند
  . شگفتانگیز دستھاي برف مانند او میتواند مردي حبشي را از تعجب سفید كند

كساني كھ از سبك خاص گونگورا . در این ھنگام شاعران اسپانیایي بھ سھ گروه تقسیم شده بودند
و باالخره ; متابعت بھ عمل آوردند) كونسپتیسمو(دستھاي از سبك كوذو ; پیروي میكردند )گونگوریسم(

  . گروھي كھ سبك لوپھ دوگا را سرمشق خود قرار میدادند با دو گروه دیگر بھ مخالفت برخاستند

ري و ھایي در حقوق، علوم االھي، زبانھاي التیني، یوناني، فرانسوي، عربي، و عب كوذو در آلكاال جایزه
گرچھ نزدیكبین و پاچنبري بود، در شمشیرزني و نویسندگي باعث وحشت میشد، و . نیز در دوئل گرفت

كوذو پس از آنكھ چند تن از رقباي خود را كشت، بھ . ھاي او مثل شمشیرش تیز و بران بودند ھجویھ
مشغول شد و با  در سي و پنج سالگي بھ عنوان وزیر دارایي در آنجا بھ خدمت. سیسیل و ناپل گریخت

ھنگامي كھ این توطئھ با شكست روبرو شد، او را بھ ) ١۶١٨. (اوسونا در توطئھ علیھ ونیز شركت كرد
پس از مراجعت بھ مادرید، بھ عنوان منشي فیلیپ چھارم برگزیده شد، ولي . سھ سال حبس محكوم كردند

وي در كتاب فضیحتآمیز خود . یكردشعرھاي او پادشاه، پاپ، اولیوارس، زنان، و راھبان را جریحھدار م
بھ نام سگ و تب بھ ھمھ چیز تاخت و مقدار زیادي مثل بھ كار برد كھ عجیبتر و تلختر از مثلھاي 

آخرین نصیحت او، كھ خود ھرگز بھ آن عمل نكرد، این بود كھ انسان باید از جنگ كناره . سانچوپانثا بودند
كھ در جستجوي دشمن و ھدف بود، بھ پیروان گونگورا حملھ كوذو، )). بگذارد كھ گنداب بگذرد((گیرد و 
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ھا و كلمات تفنني  برد، و سبكي تازه پیشنھاد كرد، بدین مضمون كھ شاعر بھ جاي آنكھ در جستجوي جملھ
آن ھم نھ نظریات معلومي كھ در نتیجھ گذشت روزگار یا استعمال زیاد . باشد، باید نظریات تازه بیاورد

  . ست داده باشند، بلكھ مطالبي دقیق و حاكي از عظمت و وقار و عمقتازگي خود را از د

ھایي شد كھ در آنھا بھ پادشاه تذكر داده بود كھ دست از اسراف و تبذیر بردارد و  كوذو متھم بھ نوشتن نامھ
. از این لحاظ او را سھ سال در زنداني مرطوب حبس كردند. وزیران بیكفایت خود را از كار براندازد

كار ادبي او ). ١۶۴۵(امي كھ از زندان بیرون آمد، سالمتش مختل شده بود، و سھ سال بعد درگذشت ھنگ
ھنگامي كھ آفتاب عمرش بر سر دیوار فنا ; مركب خون او بود، و شاعري مبارزه او; كاري آرام نبود

  : رسید، اخطار كرد كھ كشورش نیز در حال نابود شدن است

  . م، كھ روزگاري محكم و پابرجا بودند و اكنون ویران شدھاندباروھاي زادبوم خود را میبین

استحكام آنھا در نتیجھ رسوم این عصر، كھ باعث فرسودگي و پوسیدگي چیزھاي عظیم است، از میان 
  . رفتھ است

بھ میان دشتھا رفتم، دیدم خورشید آبھایي را كھ بر اثر ذوب برفھا جاري شده است مینوشد، و گلھ ناالن در 
  . ھا سم بر زمین میزند تپھ روي

  . بدبختي آنھا جھان را در نظرم تیره و تار كرد

  . بھ خانھ خود رفتم

  . دیدم آن خانھ قدیمي را اشیاي پوسیده و معیوب بھ تصرف درآوردھاند

  . عصاي خشكیده من خم شده بود، احساس كردم كھ پیري غلبھ كرده است

  . شمشیرم زنگ زده بود

  . فتاد دریافتم كھ پایان كار فرا رسیده استو چشمم بھ ھرچیزي ا

IV - ١۶٢۵- ١۵۶٢: لوپھ دوگا   

تا این زمان، ھمچنانكھ در انگلستان مرسوم . در آن عصر پرشور، تعداد درامنویسان بھ اندازه شاعران بود
دستگاه تفتیش افكار، كھ ; بود، صحنھ را بیمطالعھ میساختند و بازیگران تھیدست در شھرھا گردش میكردند

ھنگامي كھ مادرید بھ . ده بودھا را ممنوع كر میخواست از ھرزگي كمدیھاي آنھا بكاھد، ھمھ نمایشنامھ
. پایتختي انتخاب شد، دو گروه از بازیگران از پادشاه اجازه گرفتند كھ براي ھمیشھ در این شھر باقي بمانند

تماشاخانھ ((پس از این جریان، كلیسا از مخالفت خود با آنھا دست برداشت، و دو تماشاخانھ بھ نامھاي 
. این دو نام بخوبي مشخصھ وفاداري و قدرت اسپانیاست; ھ شدندساخت)) تماشاخانھ انضباط((و )) صلیب
; ھایي در واالنس، سویل، بارسلون، گرانادا، تولدو، و والیادولیذ تاسیس یافتند نیز تماشاخانھ ١۶٠٢تا سال 

حتي ; ھزاران بازیگر در مادرید، و ھفتاد و شش درامنویس در كاستیل وجود داشتند ١۶٣٢در سال 
، در اسپانیا سي ھزار نمایشنامھ مختلف ١٨٠٠در سال . ران، و چوپانان درام مینوشتندخیاطان، پیشھو

ھیچ كشوري در جھان، حتي انگلستان در عصر ملكھ الیزابت، تا این اندازه از لحاظ . نوشتھ شد
  . نمایشنامھنویسي ذوق و شوق نداشت
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ھاي موقت دیده  ھا و جایگاه نیز خانھ و در اطراف حیاط. ھا سابقا در حیاط روي صحنھ میآمدند نمایشنامھ
) لژ(در آن تعدادي صندلي گذاشتند، جاھاي ویژه . ھاي ثابت ساختند اما در این تاریخ، تماشاخانھ; میشدند

لباسھا بھ سبك اسپانیایي بود، و توجھي بھ زمان و . درست كردند، و در وسط صحنھاي مدور قرار دادند
ھا حضور مییافتند، ولي  زنان نیز در تماشاخانھ; ان از ھر طبقھاي میآمدندتماشاگر. مكان نمایشنامھ نداشتند

  . در قسمت مخصوصي مینشستند و صورت خود را با تور میپوشاندند

زندگي بازیگران بین جشن و گرسنگي میگذشت، ناایمني و ضعف روحي مالزم زندگي ایشان بود، و فقر 
چند تن از بازیگران مرد شھرت زیادي كسب . وش میكردندو آوارگي خود را با آمیزش جنسي و امید فرام

این عده در حالي كھ شمشیرھا و سبیلھاي خود را مرتب میكردند، در خیابانھاي . كردند و بھ نام رسیدند
  . مادرید رژه میرفتند، و بعضي از زنان خواننده بھ افتخار ھمبستري پادشاه مفتخر میشدند

، دستگاه تفتیش افكار مجبور شد از انتشار ١۶۴٧در سال . وپھ د وگا بودسلطان صحنھ نمایش در اسپانیا ل
من بھ لوپھ د وگاي متعال، شاعر زمین و آسمان، ایمان : ((كلمھ شھادتي كھ بدین مضمون بود جلوگیري كند

شاید ھیچ شاعري در زمان خود تا آن اندازه شھرت و معروفیت كسب نكرده باشد، فقط دشواري )). دارم
ھاي او را  با وجود این، نمایشنامھ. شعر باعث شده است كھ این شاعر بیشتر در اسپانیا مشھور باشد ترجمھ

در عصر خود او در ناپل، رم، و میالن بھ زبان اسپانیایي عرضھ میكردند، و در فرانسھ و ایتالیا براي 
  . ھاي دیگران را بھ او نسبت میدادند جلب مشتري نمایشنامھ

در . نجیب بھ دنیا آمد) طبق عقیده عدھاي(ال پیش از شكسپیر در خانوادھاي فقیر ولي لوپھ د وگا دو س
. چھاردھسالگي از خانھ و مدرسھ گریخت و وارد ارتش شد و در آسور در نبردھاي خونیني شركت جست

ھایي در ذم  سپس ھجویھ. در این اثنا عاشق شد، ولي خود را با زخمھاي مختصري از معركھ نجات داد
بعد از بازگشت بھ آن شھر، با ایزابل د . شوق ساخت و بھ اتھام افترا گرفتار آمد و از مادرید تبعید شدمع

اوربینا رو بھ فرار نھاد، با او ازدواج كرد، دوباره تعقیب شد، براي رھایي از چنگ قانون بھ جھازات 
برادرش، كھ در . یسي مشاھده كردشكستناپذیر پیوست، و شكست ناوگان اسپانیا را در نبرد با كشتیھاي انگل

سپس از . مرگ زنش او را از سایر گرفتاریھا نجات داد. این نبرد زخمي شده بود، در آغوش او درگذشت
میكائال د لوخان، كھ بازیگر معروفي بود، صاحب دو فرزند شد، دوباره ازدواج كرد، بھ خدمت دستگاه 

  . كشیش شد، و بھ زنھاي تازھاي دل باخت تفتیش افكار درآمد، زن دوم خود را از دست داد،

لوپھ د وگا در حدود ھزار و ھشتصد . ھایش میبخشیدند اسپانیاییھا عشقبازیھاي او را بھ خاطر نمایشنامھ
نمایشنامھ نوشت، و این عالوه بر چھارصد نمایشنامھاي است كھ در مورد جشنھاي مذھبي بھ رشتھ تحریر 

سروانتس از . در یك ھفتھ، و یك نمایشنامھ پیش از صبحانھ مینوشت میگویند كھ ده نمایشنامھ. درآورد
خود لوپھ د وگا نوعي كمدیا . مینامید)) جانور مھیب طبیعت((میگریخت و او را )) بھمن((برابر این 

آرتھ بود، بیاندیشھ چیز مینوشت و، چون بدون دقت آن ھمھ اثر بوجود میآورد، ادعایي در مورد ھنر و /دل
شت، در كتاب فن جدید كمدیسازي اعتراف كرده است كھ آثار خود را براي كسب معاش نوشتھ و فلسفھ ندا

اگر بھ سبب اقدامات ناشران دزد نبود، كھ تني . بدین ترتیب آنھارا بر طبق ذوق و سلیقھ عوام ساختھ است
او ھرگز حاضر بھ  ھاي او بھ تماشاخانھ میفرستادند، چند از مردان قوي حافظھ را براي شنیدن نمایشنامھ

این مردان پس از سھ بار شنیدن یك نمایشنامھ میتوانستند آن را از بر . ھاي خود نمیشد انتشار نمایشنامھ
روزي بازیگران دستھ . بخوانند و نسخھ مغلوطي از آن را بھ ناشراني بدھند كھ پولي بھ مولف نمیپرداختند

. كھ مرد قوي حافظھاي كھ در میان آنھا بود اخراج شوداو حاضر نشدند كھ بھ كار خود ادامھ دھند، مگر آن
اما لوپھ د وگا با عالقھاي خاص . ھا ممكن بود از تعداد تماشاگران بكاھد بھ عقیده آنھا، انتشار نمایشنامھ

بعضي از این داستانھا . داستانھاي عاشقانھ خود را، كھ ھمگي شیرین ولي متوسط بودند، منتشر میساخت
  . ادیا، سان ایسدرو، ال دوروتئاعبارتند از آرك

اشخاص داستان بندرت مورد مطالعھ دقیق قرار . در ھمھ این داستانھا موضوع اصلي یكسان است
ھا اظھار داشت میتوان  میگیرند، و درباره این داستانھا ھمان موضوعي را كھ ثورو راجع بھ روزنامھ
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داستان تقریبا ھمیشھ بر دو محور . ا ھمیشھ یكساننداگر نامھا و تاریخھا را تغییر دھید، محتویات آنھ: گفت
ھایي بر  مردم از شنیدن قصھ. جنبھ شرافت، و این مسئلھ كھ چھ كسي باید شب را با خانم بگذراند; میگردد

ضمنا از مطایبات . زیرا خود ھرگز اجازه كاري را نداشتند. اساس موضوع دوم ھرگز خستھ نمیشدند
عالقھ بھ . اشعار غنایي كھ بر زبان زیبا و مردان دلیر جاري بود لذت میبردند اتفاقي و مكالمات با روح و

. داستانھاي عاشقانھ كھ ھرگز از میان نرفتھ بود، در نتیجھ داستانھاي عاشقانھ اسپانیایي شدیدتر میشد
یآید و سانچو دلیر، پادشاه كاستیل، بھ سویل م. مشھورترین نمایشنامھ لوپھ د وگا ستاره سویل نام دارد

ھاي آن را میستاید ولي از مشاور خود آریاس میخواھد كھ درباره زنان آن شھر بتفصیل  زیبایي كوچھ
  . مطالبي براي او بگوید

بگو ببینم آیا در پرتو ... پادشاه، و زنان كھ داراي زیبایي آسمانیند، چرا كھ نامي از آنھا بھ میان نمیآوري 
چون در چھره او نور . انم دونالئونور د ربرا عین آسمان بودخ: چنین درخششي آتش نگرفتھاي آریاس

  . خوشید میدرخشید

  . من خورشید سوزاني میخواھم، نھ خورشیدي منجمد كننده. ... ولي او خیلي رنگ پریده است: پادشاه

  . كسي كھ گل بھ طرف شما پرت میكرد خانم منسیا كورونل است: آریاس

در آنجا كسي را دیدم كھ سر تا پا مالحت بود و تو . تر از او ھم دیدھامزن خوشگلي است، ولي زیبا: پادشاه
این زن كیست كھ توجھ مرا از روي بالكن بھ خود جلب كرد و من كالھم را . اسمي از او بھ میان نیاوردي

این زن كھ بود كھ چشمانش مثل یوپیتر صاعقھ پرتاب میكرد و اشعھ مرگبارش را ; برایش از سر برداشتم
  . اسمش خانم دوناستال تابرا است، و مردم سویل از راه احترام خود میدانند: قلبم میزد آریاسبھ 

دون آریاس، چھ راھي میتواني . ... ستاره بختم مرا بھ سویل آورد. ... باید او را خورشید خود بدانند: پادشاه
  . را مشتعل كرده است پیدا كني كھ من او را ببینم و با او حرف بزنم عجب دیداري كھ عمق وجودم

اما ستال شیفتھ سانچو اورتیث است، و در كمال خشم پیشنھاد آریاس را، مبني بر آنكھ حق تقدم با پادشاه 
بوستوس، . آریاس بھ خدمتكار ستال رشوه میدھد تا پادشاه را بھ اطاق بانوي خود ببرد. است، رد میكند

پادشاه را میگیرد و میخواھد او را بكشد، ولي از مقام  برادر فداكار ستال، درست بھ موقع سر میرسد و جلو
. سلطنت دچار ترس و رعب میشود و پادشاه را، كھ خوار و خفیف شده ولي آسیب ندیده است، رھا میكند

سپس ; یك ساعت بعد، پادشاه برفراز دیوار قصر خود جسد خدمتكاري را كھ رشوه قبول كرده بود میبیند
یفرستد و از او میپرسد كھ آیا وفاداري و صداقت او نسبت بھ پادشاه حد و كسي را بھ سراغ اورتیث م

حصري دارد یا نھ و در جواب پاسخي رضایتبخش و غرورآمیز میشنود و از او میخواھد كھ بوستوس را 
اورتیث با بوستوس مقابل میشود، پیغام ستال را مبني بر آنكھ او را دوست میدارد و خواستگاري او . بكشد
. یپذیرد میشنود، از بوستوس سپاسگزاري میكند، او را میكشد، و تقریبا دچار حالي جنون آمیز میشودرا م

. پادشاه، كھ از شورش مردم بیم دارد، این حقیقت را كھ قتل بھ دستور او صورت گرفتھ است پنھان میكند
اما داستان داراي . میكند اورتیث دستگیر میشود، و نزدیك است اعدام شود كھ ستال بھ وسایلي او را آزاد

  . دو عاشق تصدیق میكنند كھ آن قتل، عشق آنھا را براي ھمیشھ زھرآلود كرده است. پایان خوشي نیست

لوپھ د وگا پس از آنكھ ھزار نمایشنامھ نوشت، محبوب و معبود مردم مادرید شد، و شریف و وضیع لب بھ 
پاپ او را در حلقھ شھسواران مھماننواز درآورد و درجھ اجتھاد در علوم . تمجید و تحسین او گشودند

زنان ; ور او حلقھ میزدندھنگامي كھ لوپھ د وگا در كوچھ راه میرفت، گروھي از دوستدارانش د. االھي داد
ھا و سیگارھا  اسم او را روي اسبھا و خربزه; و كودكان او را میبوسیدند و از او تبرك میخواستند

یكي از منتقدان، كھ از كار او عیبجویي كرده بود وحشت داشت كھ بھ دست سرسپردگان شاعر . میگذاشتند
  . بھ قتل برسد
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وي اگر چھ در نتیجھ نوشتن نمایشنامھ پول خوبي بھ . ي نمیكردبا وجود این، لوپھ د وگا احساس خوشبخت
و بعد از آن ھمھ موفقیت فقیر بود و مجبور شد از فیلیپ چھارم ; دست میآورد، ھمھ آن را خرج میكرد

اما سرنوشت . پادشاه ھم با آنكھ ورشكست شده بود، مبلغ قابل مالحظھاي براي او فرستاد. استمداد كند
پسرش لوپھ بھ نیروي . ھا درآمد دخترش مارسال در زمره راھبھ. باعث پریشاني او شدفرزندانش بیشتر 

دریایي پیوست و در دریا غرق شد، و دختر دیگرش آنتونیا با مردي بھ نام تونوریو فرار كرد و مقدار 
او را ترك لوپھ د وگا او را بھ دختري نپذیرفت و تونوریو . زیادي از اشیاي قیمتي پدر خود را با خود برد

شاعر، كھ این عذابھا را بھ منزلھ مجازاتھاي آسماني گناھان خود میدانست، در بر روي خویش بست . كرد
اوت  ٢٣در . و جراحاتي بھ بدن خود وارد آورد، بھ طوري كھ دیوارھاي اطاق از خونش رنگین شدند

د در ھفتاد و دو سالگي سرود، و چھار روز بع)) عصر طالیي((، آخرین شعر خود را تحت عنوان ١۶٣۵
نیمي از مردم مادرید در تشییع جنازه او شركت كردند، و براي آنكھ دخترش بتواند از پنجره . درگذشت

تمجید از لوپھ د وگا در روي صحنھاي عمومي . صومعھ خود با پدر وداع گوید، از برابر او نیز گذشتند
  . صورت گرفت

شكسپیر برابر بدانیم، ولي میتوانیم بگوییم كھ نبوغ سرشار و اشعار  ما مثل ولتر نمیتوانیم لوپھ د وگا را با
عصر ((پرشور و اخالق دوستداشتني او، كھ از میان صدھا نمایشنامھ بھ چشم میخورد، او را بھ ذروه آن 

  . رسانید، جایي كھ فقط سروانتس و كالدرون میتوانستند بھ پاي او برسند)) طالیي

V- ١۶٨١- ١۶٠٠: كالدرون  

كتاب جواني سید را  ١۵٩١گیلین د كاسترو در سال . ھاي مدت كوتاھي با لوپھ د وگا بھ رقابت پرداختندعد
لویس . بھ نظم درآورد، كھ جمعي آن را بھتر از تقلید مشھوري میدارند كھ كورني از روي آن انجام داد

ید و چھارصد نمایشنامھ ولث د گوارا، كھ بھ وكالت دادگستري اشتغال داشت، مدتھا از شغل خود دست كش
نوشت كھ یكي از آنھا بھ نام شیطان لنگ در نوشتن كتابي بھ ھمین مضمون مورد استفاده لوساژ قرار 

تیرسو د مولینا در بارسلون كتابي تحت عنوان حقھباز سویل و میھمان سنگ  ١۶٣٠در سال . گرفت
ي كرد، و زمینھ را براي جشن نوشت، در آن دون خوان را بھ عنوان آدمي كفرگو و شھوتپرست معرف

با این مختصر كھ گفتھ ; سنگ اثر مولیر، دون جوواني اثر موتسارت، و دون ژوان اثر بایرن فراھم ساخت
، شلگل آلمانیھا ١٨٠٣در سال . شد، میتوانیم بھ تاثیر عظیمي كھ درام اسپانیایي در خارج داشت پي ببریم

  . الدرون پس از شكسپیر قرار دارد دچار شگفتي ساخترا با اظھار این مطلب كھ، در درام جدید، ك

بود و پس از آن عصر نیز چندي زندگي )) عصر طالیي((كالدرون، مانند موریلیو، از آخرین مشاھیر 
وي، كھ فرزند یكي از وزیران دارایي در عھد فیلیپ دوم و سوم بود، ھمھ معلوماتي را كھ یسوعیھا . كرد

اھمیتي كھ ضمن تربیت او بھ موضوعات مذھبي داده شد در . كا فرا گرفتجایز میدانستند، در ساالمان
علم حقوق را در ساالمانكا فرا گرفت، ولي چون دریافت كھ میتواند . زندگي و كار او تاثیر بسیار كرد

در نمایشنامھاي كھ نوشتھ بود اشارات . ھاي موفقیتآمیزي بنویسد، از ادامھ آن علم چشم پوشید نمایشنامھ
ولي صیت شھرتش بھ ; حي بھ یاوھسراییھاي كشیش مشھوري كرد، و از این رو مدتي بھ زندان افتادواض

انتشار یافت،  ١۶٣۶ھاي او تحت عنوان زندگي رویایي، كھ در سال  مجموعھاي از نمایشنامھ. ھھ جا رسید
منویس دربار بھ جاي فیلیپ در آن سال او را بھ عنوان درا. باعث تثبیت رھبري او در تئاتر اسپانیایي شد

بھ گروھاني از سواران زرھپوش پیوست و بر اثر دالوري خویش در  ١۶۴٠در سال . لوپھ د وگا برگزید
در اسپانیا، مانند كشورھاي اسالمي، ادبا نیز غالبا كارھاي برجستھ انجام ; تاراگونا افتخاراتي كسب كرد

اما سالمت كالدرون در نتیجھ دو . میپوشاندند میدادند و بدین وسیلھ یكي از آرزوھاي خود را جامھ عمل
. سال جنگ مختل شد، از خدمت نظام كناره گرفت، و قرار شد مبلغي بھ عنوان مستمري دریافت دارد

كالدرون، بر اثر مصایبي كھ دامنگیر فرزندانش شد، بھ امور مذھبي روي آورد و بھ صورت یكي از 
جامھ كشیشان پوشید، مدت ده سال در  ١۶۵١در سال ; اعضاي غیرروحاني فرقھ فرانسیسیان درآمد

كالدرون، پس از آنكھ . ناحیھاي در تولدو بھ كار پرداخت، و در این ضمن گاھگاھي نیز نمایشنامھ مینوشت
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از ھمھ نعمتھاي جھان بھرھمند شد، در ھشتاد و یك سالگي درگذشت، و انتظار داشت از اینكھ صدھا 
  . یك معشوقھ اختیار كرده است، پاداشي بزرگ بیابدنمایشنامھ مقدس نوشتھ و تنھا 

درامھاي مذھبي او از بھترین آثارش محسوب میشوند، زیرا قدرت غزلسرایي وي براثر خلوص نیتي كھ 
درامھاي غیرمذھبي او مدتي دراز بیش از درامھاي لوپھ د وگا داري شھرت بینالمللي . داشت تقویت میشد

و اگر چھ آن سرزندگي ; ھ پایھ او میرسید، و از نظر فكر بر او تفوق داشتبودند، زیرا وي از لحاظ شعر ب
ھاي  ھایش حاكي از ذوق و مھارت او در نمایشنامھ و تنوع شگفتانگیز لوپھ د وگا را نداشت، نمایشنامھ

شد، تنھا كسي میتواند آثار او را بخوبي درك كند كھ با زبان كاستیلي آشنایي داشتھ با. ماجراجویانھ بودند
ولي میبینیم كھ دو شاعر انگلیسي نبوغ او را درك كردند و كوشیدند كھ آثار او را از لفافھ زبان بیرون 

شلي، كھ درباره كالدرون با شلگل ھمعقیده بود، ترجمھ آزادي از بعضي قسمتھاي جادوگر . آورند
د كاري را كھ شش سال بعد و ادوارد فیتز جرالد در شش درام اثر كالدرون سعي كر; شگفتانگیز انجام داد

در كمال موفقیت درباره رباعیات خیام انجام داد، در مورد كالدرون نیز انجام دھد، ولي در این كار توفیق 
  . نیافت

است، قبرسي كھ دانشمندي مشھور از شھر انطاكیھ است )) فاوست((جادوگر شگفتانگیز نوعي از افسانھ 
بر سر عشق خوستینا درگرفتھ است قطع میكند و موافقت آنان را  دوئلي را كھ میان دو تن از دانشجویانش

اما خود، پس از دیدن این دختر، . بھ دست میآورد تا براي دانستن عقیده خوستینا درباره آنھا بھ نزد او برود
  . شیفتھ و فریفتھ او میشود

شجو نیز، كھ طرد آن دو دان. دختر او را بھ خواري از نزد خود طرد میكند، ولي دلش مشتاق اوست
لكن قبرسي نمیتواند گریبان خاطر را از . شدھاند، خود را با محبت لیویا خواھر خوستینا تسلي میدھند

و من، در میان عشق و حسد، از بیم و امید بھ ... او آنچنان زیبا بود: چنگ عشق خوستینا برھاند، و میگوید
   .خود میپیچیم، ھرچند این وضع بھ نظر ناشایستھ بیاید

آن سان بھ تلخي میزیم كھ حاضرم روحم را براي ھمیشھ بھ جوھر منفور دوزخ تسلیم كنم و مجازات ببینم 
  . و ضعیف شوم، بھ شرط آنكھ این زن از آن من باشد

سرانجام شیطان او را . شیطان در پاسخ میگوید كھ من این شرط را میپذیرم، ولي خوستینا حاضر نمیشود
ما بھ محض آنكھ این دانشمند میخواھد او را در آغوش گیرد، نقاب خوستینا بھ كنار ا. بھ نزد قبرسي میآورد

شیطان اعتراف میكند كھ فقط قدرت عیسي است كھ میتواند با او . میرود و زیر آن جمجمھاي ظاھر میشود
ند، در پایان، ھنگامي كھ قبرسي و خوستینا مانند عیسویان شربت شھادت مینوش. چنین نیرنگي بازي كند

  . خوستینا بھ عشق خود اعتراف میكند

ھایي كھ توسط فیتز جرالد ترجمھ شدھاند، شھردار ثاالمیا، بھ سبب تفوق فني آن، بیشتر  در میان نمایشنامھ
این نمایشنامھ . ولي زندگي رویایي مفاھیم عمیقتري دارد. از ھمھ مورد تحسین قرار گرفتھ است

ار مینھد، و تقریبا مسئلھاي شرقي را بر روي صحنھ میآورد، موضوعات قدیمي عشق و شرافت را بھ كن
آیا اینھا توھمات ; حوادث و پیروزیھاي زندگي تا چھ اندازه پایدار و حقیقي ھستند: بدین مضمون كھ

ظاھري و قسمتي از حجابي ھستند كھ حقیقت اساسي و دایمي را میپوشانند در این نمایشنامھ چنین آمده 
ادشاه لھستان، كودك خود را، كھ بتازگي تولد یافتھ است، بھ زندان میافكند، زیرا است كھ باسیلیوس، پ

سپس او را، كھ . اخترشناسان چنین گفتھاند كھ آن كودك علیھ پدر سر بھ شورش برخواھد داشت
سیگیسموند نام دارد، در غل و زنجیر، میان جانواران جنگلي رھا میكنند، و او در حالي كھ از ھر جانور 

پادشاه سالخورده، كھ از كار . م نشده دیگري درندھتر است، بزرگ میشود و بھ صورت مردي درمیآیدرا
ولي سیگیسموند، كھ براي سلطنت . خویش پشیمان شده است، فرزند را بھ شركت در حكومت دعوت میكند

، و ھنگامي كھ بھ تربیت نشده است، چنان بیفكرانھ رفتار میكند كھ مجبور میشوند او را بھ اطاعت وادارند
سپس بھ او میگویند كھ . خود میآید، میبیند كھ در غاري در میان جنگل است و غل و زنجیر برپا دارد
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او كھ این موضوع را باور كرده است مانند ریچارد ; فرمانروایي اخیر او خواب پریشاني بیش نبوده است
  : شكست یافتھ سخن میگوید دوم

پیداست كھ در روشنایي ناپایدار این جھان، زیستن جز خواب دیدن نیست، بشر خود را در خواب میبیند، و 
  . میتابد ھنگامي بیدار میشود كھ پرتو بامدادي و اسرارآمیز مرگ بر او

پادشاھي خواب میبیند كھ پادشاه است و در این وضع موھوم با قدرتي شاھانھ زندگي و فرمانروایي میكند، 
  . فریادھاي شوقي كھ در پیرامون او شنیده میشوند چون از ھوا زاده شدھاند بھ ھوا پرواز میكنند

كیست كھ حاضر ; )انگیزيچھ سرنوشت غم(و مرگ، غرور و جالل او را بھ صورت خاكستر درمیآورد 
  . شود تاج شاھي بر سر نگاه دارد و حال آنكھ میبیند باید در خوابي در آن سوي دروازه مرگ بیدار شود

در حقیقت، در سراسر جھان، ھمگي، ھر اصل و نسبي داشتھ باشند، خواب میبینند، زندگي چیست چیزي 
  . داست كھ فقط بھ نظر میرسد، سرابي است كھ بھ دروغ میدرخش

. نشاطي خیالي و آسایشي فریبنده است، زیرا زندگي خوابي بیش نیست، و حتي رویاھا خوابي بیش نیستند
سپس، بھ وسیلھ تغییر دیگري كھ علت آن بھ طور كافي ذكر نشده است، سیگیسموند از حالت توحش بیرون 

میشود واز این حقیقت آگاه میآید و، ھنگامي كھ در نتیجھ وقوع انقالب بھ سلطنت میرسد، پادشاه عادلي 
  . است كھ این مقام منیع نیز خوابي بیش نیست، و در دریاي كفآلود زندگي حباب ناپایداري است

در این نمایشنامھ سخنھایي كھ گفتھ میشوند، بھ طور خستھكنندھاي طوالني ھستند و عبارات تفنني بسیاري 
امھاي بزرگ میتوان دانست كھ در آن عمل با فكر بھ سبك گونگورا در آن یافت میشوند، ولي آن را نمایشن

اگر وطن ما در جاي دیگري بود و بھ شیوه . توام شده است، و ھیجاني دراماتیك تا پایان آن باقي است
دیگري تعلیم یافتھ بودیم و میتوانستیم كاستیلي را بفھمیم، احتماال این نمایشنامھ را یكي از بزرگترین 

محال است كھ اكنون بتوانیم خود را با قوه تخیل از زندان زمان و مكان . نستیمھاي جھان میدا نمایشنامھ
در ایتالیا این گونھ درام . نجات دھیم و دریابیم كھ درام در اسپانیا در قرن ھفدھم چھ اثر و محبوبیتي داشت

ي، مولیر، و در فرانسھ زمینھاي براي آثار ھاردي، كورن. تقریبا درام رومي را از روي صحنھ بیرون كرد
و بھ اصول شرافت، ; قالب تراژدیھاي فرانسھ را پیش از راسین ریخت; عدھاي دیگر فراھم ساخت

ھنگامي كھ تاثیر سروانتس و سایر داستاننویسان اسپانیایي را در . فصاحت، و بالغت اھمیت بسیار بخشید
و ثكري میبینیم، و ھنگامي كھ  آثار لو ساژ، دفو، فیلدینگ، و سمولت، و از طریق آنھا در كارھاي دیكنز

ھنر عصر الیزابت را در انگلستان و حتي ھنر فرانسھ آن زمان را با معماري، مجسمھسازي، و نقاشي 
اسپانیا در دوره عظمتش مقایسھ میكنیم، درمییابیم كھ چرا اقوام اسپانیاییزبان دنیا میراث و خون خود را 

  . مھمتر از ھمھ چیز میدانند

  فصل دوازدھم

  

  اسپانیاعصر طالیي ھنر 

١۵۵۶ -١۶٨٢   
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I -  یك ھنر و ھزار نمونھ  

در زماني كھ انگلستان بھ جاي اسپانیا بر دریاھا تسلط یافت، و فرانسھ بھ تفوق اسپانیا در خشكي پایان داد، 
و ھنگامي كھ بھ نظر میرسید ھمھ امور مادي اسپانیا بھ ناكامي و ورشكستگي منجر خواھد شد، این كشور 

ناندث و مونتانس در دامان خود چگونھ توانست كلیساي بزرگ سگوویا را بسازد، مجسمھسازاني مانند ار
بپرورد، و مشوق ال گركو، ثورباران، والسكوئز و موریلیو شود آیا علت آن بود كھ ھنوز كلیسا ثروت 

داشت، دربار اسپانیا پول فراوان خرج میكرد، طالي امریكا ھنوز بھ سوي سویل سرازیر میشد، و 
ھنوز احساس میكردند كھ دوره عظمت كامال بھ  ھنرمندان اسپانیایي، در نتیجھ نیروي ایمان و دستمزد،

  پایان نرسیده است 

اما در معماري عظمت كمتر از ھمھ بھ چشم میخورد، زیرا در اینجا پیروزیھاي گذشتھ با نیازمندیھاي 
در سویل، كلیسا با ساختن جاي ناقوسي بر فراز منارھاي كھ متعلق بھ مسلمانان بود و . مذھبي تالقي میكرد

و سال بعد ) ١۵۶٧(یرالدا را تكمیل میكرد، غلبھ خود را بر مسلمانان اسپانیا پایدار ساخت زیبایي خ
ساخت كھ یك تن وزن داشت و، با وجود این، بھ ) ایمان)) (الفھ((بارتولومھ مورل مجسمھاي بھ تام 

در . رداندازھاي خوب نصب شده بود كھ با ھر نسیمي میچرخید و قلمرو احترامآمیز خود را بررسي میك
شروع بھ ساختن كلیساي پرابھت آسونسیون  ١۵٨۵والیاذولیذ، خوان د اررا، معمار اسكوریال در سال 

در تپھاي كھ . ولي مساحت آن را چنان بزرگ گرفت كھ ھنوز ھم قسمتي از آن مفروش نشده است. كرد
مي كردند كھ شروع بھ ساختن كلیساي عظی ١۵٢٢مشرف بر سگوویاست، معماران و صنعتگران در سال 

در ساالمانكا، خوان گومث د مورا مدرسھ بزرگي براي . حاكي از ایمان تغییرناپذیر و شدید اسپانیاییھاست
اما اسپانیا نیز غیرمذھبي میشد، و قصرھا و ) ١۶١٧١٧۵۵. (استفاده یسوعیھا بھ سبك پاالدیو ساخت
صري تابستاني براي را از عذاب گرما و در آرانخوئث، فیلیپ دوم ق. ھمچنین كلیساھا احتیاج بھ ھنر داشت

این قصر بھ سبب )) تاالر سفیران((فیلیپ سوم نیز قصر ال پاردو را بھ آن افزود، . ابھت اسكوریال برھاند
فیلیپ چھارم و اولیوارس با ساختن باغي جھت تفریح . چلچراغھایي كھ در آن آویختھ شدھاند، شھرت دارد

در . ید، زمینھاي براي ایجاد قصر ورساي فراھم آوردندخویش در قسمت دروازه خاوري مادر
. ھاي لوپھ د وگا و كالدرون روي صحنھ آمدند تماشاخانھاي كھ در آنجا درست كردند، بسیاري از نمایشنامھ

در این عصر، در لئون و آستورگا ساختمانھاي با شكوھي جھت اداره شھرداري ساختھ شدند، و یكي از 
  . بھ وسیلھ ال گركو طراحي شد. ع استآنھا، كھ در تولدو واق

مجسمھسازي از لحاظ شكل و حالت روي ھم رفتھ كامال كلیسایي بود، سبك گوتیك در نتیجھ تاثیر ھنر 
ھاي نیمتنھ، كھ در ایتالیا محبوبیت داشت، در  ولي ساختن مجسمھ. اسپانیایي و تزئینات باروك تغییر یافت

ند ثورباران و موریلیو مساعي نقاشان و حتي استاداني مان. اسپانیا تقریبا مثل كشورھاي اسالمي ممنوع بود
ھا را طوري بسازند كھ عابدان بھ واقعیت مصلوب شدنھا و  خود را در این راه بھ كار میبردند كھ مجسمھ

سرویلیام سترلینگ مكسول، . ھا را با چوبھاي چندرنگي میساختند تقریبا ھمھ مجسمھ. شھادتھا پیببرند
میداشت و درباره آن مطالبي نوشتھ است، معتقد بود كھ  دانشمند اسكاتلندي كھ ھنر اسپانیایي را دوست

  )). بھترین مجسمھساز اسپانیاست((خوان د خوني 

مادر ((خوان با ساختن محرابي در كلیساي نوئسترا سنیورا د ال آنتیگوا در والیاذولیذ، و مجسمھاي بھ نام 
مردم از مشاھده این مجسمھ چنان شاد شدند كھ . در كلیساي دیگري در این شھر، بھ شھرت رسید ))غمگین

اسپانیاییھا بھ . بر اثر شدت ایمان خود تقاضا كردند بھ آنھا اجازه داده شود جامھاي فاخر بر تن آن كنند
  . گرگوریو ارناندث بیشتر اھمیت میدھند

ساخت و با نوعي واقعگرایي، كھ صفت اختصاصي )) مادر غمگین((لیاذولیذ مجمسھاي بھ نام او نیز در وا
ھاي خون را روي جامھ او نشان داد و، از شیشھ، قطرات اشكي روي صورت او ظاھر  او بود، لكھ
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، كھ مسیح محتضر را در دامن دارد، بھ منزلھ نقطھ اعتالي مجسمھسازي ))مادر غمگین((این . ساخت
  . نیا در این دوره بھ شمار میروداسپا

وي ھنگامي كھ ھجده سال بیش نداشت، بھ اتفاق . بزرگترین این مجسمھسازان خوان مارتینث مونتانس بود
زن خود بھ صومعھاي در سویل رفت و مجسمھاي از حضرت مریم بھ آن تقدیم كرد، و در عوض بھ او 

ھایي  مونتانس یسوعیھا را با ساختن مجسمھ. مقیم شود اجازه داده شد كھ ھمیشھ بدون پرداخت پولي در آنجا
از قدیس ایگناتیوس و قدیس گزاویھ مشعوف كرد و با مجسمھاي از قدیس ھیرونوموس، راھبان فرقھ 

باقي )) صلیب((در كلیساي جامع سویل ھنوز اثري از او بھ نام . منسوب بھ این قدیس را خشنود ساخت
ھنگامي . بھ شمار آید)) شاید عالیترین نمایش از پیروزي االھي((ویسان، است كھ، بھ عقیده یكي از تاریخن

كھ پاپ پاولوس پنجم، براثر تقاضاھاي مردم، كاتولیكھا را ملزم بھ معتقد بودن بھ اصل آبستني معصومانھ 
حضرت مریم كرد، اسپانیاییھا بیش از ھمھ شاد شدند، زیرا مانند فرانسویھا بھ حضرت مریم بیش از ھمھ 

مونتانس در این ھنگام شاھكاري ساخت كھ اكنون در كلیساي جامع سویل موجود است، و . اھمیت میدادند
. آن عبارت است از مجسمھ حضرت مریم كھ مشغول تفكر درباره راز رھایي خود از گناھكاري ذاتي است

ھ یاد این مجسمھ نیز، اگر چھ از شاھكارھاي مجسمھسازي در جھان محسوب میشود، انسان را ب
دوشیزھاي اندلسي میاندازد كھ، با آنكھ كمي زیر بار جامھ خم شده است، بیش از اندازه آرام و راضي 

  . است

اگر بخواھیم حق مطلب را، ولو بھ اختصار، درباره ھنر اسپانیا ادا كنیم، باید از افتخارات كوچكتر آن نیز 
ھاي آھنین یا مفرغي، چوبكاري در پشت محراب  طارمیھا، شباكھا، و دروازه: نامي بھ میان آوریم، مانند

چراغھا، صلیبھا، ; كلیساھا و جاھاي ھمسرایان، نظیر آنچھ پدرو د منا در كلیساي جامع ماالگا ساختھ است
جامھاي مخصوص شراب، ظرفھاي مخصوص نان در مراسم عشاي رباني و سایبانھایي كھ در آنھا طال و 

ھاي سفالي  مجسمھ; ھاي خوان د آرفھ كھ شھرت جھاني دارند))ودویاكوست((نقره بھ كار بردھاند، مانند 
ھاي زربفتي كھ مایھ زیبایي محرابھا و  رنگین از چوب، عاج، مرمر سفید و مفرغ، ملیلھدوزیھا و پارچھ

  . ھاي لعابي بارسلون و ظرفھاي پوشیده از قلع تاالورا و شیشھ; زنان بود

ھیجان غمانگیز اسپانیاییھا در مورد . حامي و داور تابلوھاي نقاشي بودپیش از والسكوئز، كلیسا تقریبا تنھا 
ھاي تیره و گرماي شدید آن منطقھ بود، مانع  ایمان و مسائل مذھبي، كھ شاید بتوان گفت انعكاسي از صخره

كلیسا با ساختن . از آن شده است كھ خوشدلي، نرمش یا ظرافت، و سلیقھ در موضوع ھنر راه یابد
ي عریان، مناظر طبیعي، و تصویرھا مخالف بود و از نوعي واقعگرایي جانبداري میكرد كھ در ھا مجسمھ
كلیسا معتقد بود كھ عكسھا باید . ھاي تسلیبخش آن اھمیت داشتند ھاي وحشتآور ایمان بیش از جنبھ آن جنبھ

. د برانگیزندمسبب ایمان باشند، و تصویرھاي شورانگیز باید با شدت بسیار روح ایمان را در افرا
فیلیپ دوم در . سرانجام، خود نقاشان خوابھایي میدیدند و ادعا میكردند كھ از طرف خداوند الھام یافتھاند

ھنگامي كھ . حمایت از نقاشان با كلیسا رقابت میكرد، ولي موضوعھا ھمھ بھ صورت مذھبي باقي ماندند
تنھا در . وال ھمان قاعده را رعایت میكردنداشراف دستور میدادند تصویرھایي براي آنھا ساختھ شود، معم

بعضي از نفوذھاي . زمان والسكوئز و فیلیپ چھارم بود كھ كشیدن تصاویر غیرمذھبي معمول شد
كاردوتچي، تسوتكارو، و ھجده تن دیگر از . بیگانگان نیز باعث تغییراتي در نظر كلیسا نسبت بھ نقاشي شد

 ١۵٧٢آنتونیس مور در سال . صورت آرامتر و دلپذیرتري درآوردند نقاشان ایتالیایي ھنر اسپانیایي را بھ
از فلورانس بھ اسپانیا رفت نقاشان اسپانیایي كھ از فروبومان دیدن میكردند، تحت تاثیر سبك وندایك قرار 

بھ مادرید رفت، از ھنرمندان اسپانیا خواھش كرد كھ، بھ  ١۶٠٣میگرفتند، و خود روبنس، كھ در سال 
  . ھاي حیاتي را بیشتر بنگرند بھ مرگ توجھ داشتھ باشند، جنبھجاي آنكھ 

گذشتھ از چھار استادي كھ در این عصر در نقاشي اسپانیایي تسلط داشتند، عده دیگري نیز دیده میشدند كھ 
ھایي بھ سبك ھلندي از ولیعھد فیلیپ  در درجھ دوم اھمیت بودند، مانند آلونسوسانچث كوئلو كھ تك چھره

نام دون كارلوس، و خواھرش ایزابل كشید، شاگرد كوئلو، بھ نام خوان پانتوخا د الكروز، كھ تك دوم، بھ 
; چھره غمانگیزي از فیلیپ دوم و تصویر ظاھرا جانداري از قدیس آوگوستینوس بھ جاي نھاده است
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ختر خود را بھ ریبالتا، كھ سبك سایھ روشن بھ كار میبرد، و فرانثیسكو پاچكو، كھ معلم والسكوئز بود و د
بھ عقیده او ). ١۶۴٩(نگاشت )) ھنر نقاشي((او داد و اصول نقاشي اسپانیایي را در كتابي تحت عنوان 

در سال . ھدف عمده ھنر باید این باشد كھ مردم بھ تقوا و پرھیزگاري راغب و بھ خداوند متمایل شوند
بگذارید ببینیم . ا طرحھاي ناھنجاري نامید، پاچكو با ال گركو در تولدو مالقات كرد و تابلوھاي او ر١۶١١

  . تا چھ اندازه حق دارد

II -١۶١۴- ١۵۴٨: ال گركو   

))) خداداد((بھ معني (ال گركو در جزیره كرت، كھ مولدش بود، خود را كوریاكوس تئوتو كوپولوس 
موسوم بود، خودش با مینامید، در ایتالیا بھ دومنیكو تئوتو كوپولوس و در اسپانیا بھ دومینگو تئوتو كوپولي 

روزگار نام او را بھ ال گركو خالصھ كرده است، و . حروف یوناني دومنیكو تئوتوكوپولوس امضا میكرد
احتمال دارد كھ . از زندگي او در كرت اطالعي در دست نداریم. آن لقبي است كھ در اسپانیا بھ او دادھاند

در . ، از آن شھر بھ كرت مھاجرت كرده باشند)١۴۵٣(اجداد او پس از تسلط تركان عثماني بر قسطنطنیھ 
در زمان او كرت . ھر صورت او در كرت و بعدا در ونیز تحت تاثیر موزائیكھاي روم شرقي قرار گرفت

طبیعي است كھ این ھنرمند جوان، پس از آنكھ از رونق نقاشي در ونیز آگاھي یافت، . بھ ونیز تعلق داشت
شد، بھ آن شھر رفت، و احتماال بھ جمع یونانیان در آن محیط بینالمللي  با شور و ھیجان بسیار سوار كشتي

پیوست، مدت دو یا سھ سال نزد تیسین شاگردي كرد، و طرفدار تینتورتو شد كھ تصویر عده زیادي را در 
مدتي نیز با خشوع و . یك تابلو میكشید، و مانند این استاد بھ لباسھاي رنگین و گرانبھا عالقھ یافت

ي صبورانھ از نقاشیھاي مشھور ونیز، ردجوامیلیا، پارما، و فلورانس تقلید كرد و، اندكي پیش از خضوع
نخستین اطالع قطعي كھ از او داریم در نامھاي است كھ در رم در ) ١۵۶۴. (مرگ میكالنژ، وارد رم شد

  : ده استتوسط جولیو كلوویو بھ آلساندرو فارنزه بدین مضمون نوشتھ ش ١۵٧٠نوامبر  ١۶تاریخ 

او . ... مرد جواني كھ شاگرد تیسین بوده و بھ عقیده من نقاش با استعدادي است از كاندیا وارد رم شده است
میل دارم كھ تحت . از خود تصویري كشیده است كھ مورد تحسین و تمجید ھمھ نقاشان رم واقع شده است

  . اقي در قصر فارنزه بھ او داده شودحمایت آن جناب مستطاب قرار گیرد، و براي تامین مخارجش فقط ات

ھنگامي . كاردینال با این پیشنھاد موافقت كرد، و ال گركو، بھ پاداش آن، تصویري استادانھ از كلوویو كشید
كھ بر سر تصویرھاي عریاني كھ میكالنژ در تابلو واپسین داوري كشیده بود بحث درگرفت، ال گركو 

ورند، خودش بھ جاي آن تصویرھایي بھ ھمان خوبي ولي پوشیدھتر حاضر شد كھ اگر ھمھ آن را پایین بیا
بعضي از اسقفھاي اسپانیایي كھ در رم بودند بھ او . از این رو مقام او در نظر ھنرمندان رم پایین آمد. بكشد

از این رو ال . گفتند كھ فیلیپ دوم دنبال نقاشاني میگردد كھ در قصر اسكوریال براي او تصویرھایي بكشند
بھ اسپانیا رفت و گرد و غبار رم را از كفشھاي خود پاك كرد، ولي مانند نقاشان  ١۵٧٢ركو در سال گ

  . ایتالیایي بھ كشیدن تصویرھاي كج و معوج عادت كرده بود

  اطالعي از او در دست نداریم، تا اینكھ در این سال او را  ١۵٧۵از این تاریخ تا سال 

. مشغول طرح و تزئین كلیساي سانتو دومینگو ال آنتیگوئو در تولدو، یعني پایتخت مذھبي اسپانیا، میبینیم
در محراب این كلیسا، ال گركو تابلویي عالي تحت عنوان صعود مریم بھ آسمان كشید كھ اكنون در موسسھ 

ر مشابھي است كھ تیسین در این تابلو تا اندازھاي مبتني بر تصوی. ھنر در شیكاگو مقامي بزرگ دارد
در . فراري در ونیز كشیده است و در آن، بھ سبك ایتالیایي، جواناني سالم و پیراني با عظمت دیده میشوند

ھیئتي كھ براي داوري . ھاي خداوند كشید تولدو، ال گركو تابلویي عالي تحت عنوان بیرون آوردن جامھ
ھ جامھ مسیح بیش از انداز قرمز است و زناني كھ در درباره آن تصویر معین شده بود، شكایت داشت ك

، نباید در این محل باشند، زیرا در انجیل آمده است كھ ))یعني سھ مریم((قسمت تحتاني چپ دیده میشوند، 
با وجود این، قاضیھا اظھار داشتند كھ ارزش آن تابلو را نمیتوانند تعیین . آنھا از دور بھ مسیح مینگریستند
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و او ھمان است ; یكي از آن سھ مریم، معشوقھ خود ال گركو بود. بھاي آن بیش از اندازه استكنند، زیرا 
. كھ چھره غمگین و زیبایش در بسیاري از تابلوھایي كھ ھنرمند از حضرت مریم كشیده است دیده میشود

ق یكي از رسوم این عمل طب. ال گركو با وجود وفاداري نسبت بھ این زن و كلیسا ھرگز با او ازدواج نكرد
  . ھاي ھنرمندان دیده میشد دیرین اسپانیا نبود، ولي شیوھاي بود كھ از مدتي پیش در كارگاه

  : یكي از نویسندگان نسل بعد بھ نام خوسھ مارتینث چنین نوشتھ است

ال گركو پس از اقامت در تولدو چنان سبك عجیب و غریبي بوجود آورد كھ تا امروز چیزي نظیر آن دیده 
ال گركو . ... ه است، و اگر بخواھیم درباره آن بحث كنیم، باعث آشفتگي حواس عاقالن خواھد شدنشد

. ... طبیعت او نیز مانند نقاشیھایش عجیب بود. ... اظھار میداشت كھ ھیچ چیز برتر از كارھاي او نیست
آنھا را بھ گروگان بھ  وي عادت داشت بگوید كھ ھیچ قیمتي نمیتوان براي آثارش تعیین كرد، و بدین ترتیب

. خریداران آنھا میداد، و آنھا نیز، با كمال میل و رغبت، ھر مبلغي را كھ پیشنھاد میكرد بھ او میپرداختند
اما زیاد شاگرد نداشت، زیرا كسي حاضر نمیشد كھ . ال گركو ھنرمندي مشھور و ناطقي زبردست بود... 

  . خوب بود، پیروي كند از سبك عجیب و خودسرانھ او، كھ فقط براي خودش

، فیلیپ دوم كسي را بھ سراغ ال گركو فرستاد و از او خواست تابلویي تحت عنوان ١۵٨٠در اواخر سال 
او نیز، پس از چھار سال زحمت، نتیجھ كار خود را بھ پادشاه عرضھ . سن موریس ولژیون تب بسازد

است، و اگر چھ بھاي آن تابلو را پرداخت، فیلیپ چنین عقیده داشت كھ گروھبندي شكلھا گیج كننده . داشت
  . آن را نپذیرفت

شاید ھم . ال گركو رنجور و متاسف بھ تولدو بازگشت و، تا آنجا كھ میدانیم، دیگر از این شھر بیرون نیامد
  . این طور بھتر بود، زیرا توانست تابع امیال خود باشد

ي كلیساي سانتو تومھ ساخت كھ یكي از شاھكارھاي ال گركو، گویا از راه انتقام، تابلو بسیار معروفي برا
  در قرارداد چنین ذكر شده بود كھ او باید روحانیاني . ھنري بھ شمار میرود
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  موسسھ . صعود مریم بھ آسمان: ال گركو

و در آن قدیسین براي تدفین كنت اورگاز از . را نشان دھد كھ بر طبق سنت در مراسمي شركت كردھاند
ھمچنین باید قدیس ستفان و قدیس آوگوستینوس را در جامھ اسقفان نشان دھد كھ جسد . آمدھاندآسمان فرود 

او را در میان گروه محترمي از اعیان و اشراف در گور میگذارند، و بر فراز آنھا آسمان را نشان دھد كھ 
ي شدند، و ھمھ این شرطھا عمل. گشوده میشود و حضرت مسیح را با ھمھ جالل و عظمتش ظاھر میكند

ھا مجموعھ  بیش از آن نیز انجام گرفت، زیرا ھر سري كھ در آنجاست تصویر كاملي است، و جامھ
ال گركو . شگفتانگیزي از طال و رنگھاي سبز و سفیدند و سالح مرصع كنت اورگاز در نور میدرخشد

اھكار این شاھكار ش. براي آنكھ كار بیشتري انجام دھد، تصویر خود را نیز پشت سر قدیس ستفان كشید
آیا باید آن . عبارت از تصویر قدیس آوگوستینوس است كھ ریش دارد و كاله اسقفان را بر سر نھاده است

جسد زیبا را ترجیح دھیم، یا چھره دوستداشتني قدیس ستفان را، یا كشیش سرطاسي را كھ مشغول خواندن 
ال گركو را كھ در كمال افتخار مشعلي در دعا بھ ھنگام تدفین است یا خورخھ مانوئل فرزند ھشت سالھ 

  . دست گرفتھ و سر دستمالي را از جیب خود بیرون گذاشتھ تا امضاي ال گركو روي آن بھ چشم بخورد

تدفین كنت ((این : ، اثر فرانثیسكو د پیزا، آنچھ حدس میزدیم آمده است)١۶١٢(در كتاب تاریخ تولدو 
مردم از كشورھاي خارجي براي دیدن آن میآیند . راسر اسپانیاستیكي از زیباترین تابلوھا در س)) اورگاز

اھالي تولدو، بدون آنكھ از دیدن آن خستھ شوند، ھمیشھ در آن چیزھاي ; و از آن تمجید مخصوصي میكنند
تازھاي میبینند و بھ آن خیره میشوند، تصویر بسیاري از افراد مشھور زمان در آن بھ طرزي واقعي كشیده 

ا وجود این، شوراي كلیسا، كھ در محل تشكیل میشد، بر سر دستمزد ال گركو با او چانھ زد، و ب. شده است
دالر امروزي  ٠٠٠,٢این ھنرمند عصباني یوناني بھ دربار شكایت برد و در مرافعھ موفق شد و معادل 

  . دریافت داشت
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او دیگر بھ ارزش خود پي برده بود و در فكر . ال گركو در این ھنگام سفارشھاي بسیاري دریافت داشت
او در امتداد دادن و دراز كردن شكلھا دست بھ تجربھ زد، نھ از آن لحاظ كھ در ; تیسین و تینتورتو نبود

اي روحاني شكلھا را بھتر بینایي او نقصي وجود داشت، بلكھ از آن رو كھ تصور میكرد بدین وسیلھ ارتق
میتواند مجسم سازد، یعني نشان دھد كھ بدنھا در نتیجھ روحھایي كھ بھ سوي آسمان متمایلند دراز و 

در تابلوھاي قدیس اندرو و قدیس فرانسیس، كھ در موزه پرادو مضبوطند، الغري آنھا بھ . طوالني شدھاند
بھ كار برده است پي ببریم و بھ خاطر آوریم كھ نظر نامفھوم میآید، مگر آنكھ بھ رمزي كھ ال گركو 

ھایي را كھ بھ سبك گوتیك میساختند، بھ سبب محدودیتھایي كھ در معماري وجود داشت، الغر نشان  مجسمھ
ھنگامي كھ بھ تصویر قدیس ایلدفونسو، كھ براي بیمارستان كاریداد در ایلكاس كشیده شده است، . میدادند

در اینجا، در روح واجباالحترام، فكر مشغول، چھره . را فراموش میكنیمبرمیخوریم، ھمھ این عیوب 
  مرتاضانھ، موھاي سفید و كم پشت، و دستھاي ظریف این اسقف قرون وسطایي 

   

  

ھمین یك تصویر . ((مراسم تدفین كنت اورگاز، عمیقترین افكار و عقاید ال گركو را درك میكنیم: ال گركو
  )). ا میكندجبران مخارج سفر اسپانیا ر

از معلومات مختصري كھ درباره زندگي ال گركو داریم نمیتوانیم درك كنیم كھ او مانند اسپانیاییھا مردي 
بھ نظر میآید كھ این ھنرمند بھ عیش و نوش بیش از زھد و تقدس تمایل ; عابد و پارسا بوده است یا نھ

  . داشتھ است
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ان تاورا كشید، بھ جاي آنكھ نشان دھد كھ حضرت مریم ھنگامي كھ تابلو خاندان مقدس را براي بیمارست
تابلو مصلوب شدن مسیح، اگر چھ . داراي عواطف مادرانھ است، او را با زیبایي غیر روحاني مجسم كرد

. گرونوالد آن تراژدي را عمیقتر احساس كرد; از لحاظ تشریح استادانھ است، احساسات ما را برنمیانگیزد
ذھبي خود مھارت خویش را بھتر نشان داده است، چنانكھ خود را با ریش سفید و ال گركو در تابلوھاي م

در شھري كھ پر از روحانیون عالیمقام بود، وي میتوانست بھ . سر طاس در عید پنجاھھ مجسم كرده است
آساني اشخاص مھم را راضي كند كھ تصویرشان را بكشد، مانند دوست او پاراویسینو، كھ نیمي از چھره 

عالمت استادي و نیمي دیگر حاكي از كنجكاوي بود، یا رئیس دستگاه تفتیش افكار، كاردینال نینو د او 
خود ال گركو تابلو بھتري از . این تصویر بھ خوبي تصویر اینوكنتیوس دھم اثر والسكوئز نیست. گوارا

ا كھ این ھنرمند درباره كاردینال تاورا كشید كھ چھره استخواني و چشمان مالآلور او بار دیگر عقیدھاي ر
اما بھترین تابلوھاي او آنھایي ھستند كھ از برادران كوواروبیاس كشیده . تقدس كلیسایي داشت ثابت میكند

یكي از آنھا، كھ آنتونیو نام دارد خاكستري موي و سرد و خستھ و با گذشت است، دیگري بھ نام ; است
كھ بیشتر دنیوي و خوش مشرب و كامال سرحال  دیگو جامھاي كشیشي دربر دارد، ولي بھ نظر میرسد

تنھا چند تابلو اثر رامبران و تیسین و ھمچنین تابلو یولیوس دوم اثر رافائل از این تصویر استادانھ . است
  . بھترند

تابلو نقشھ تولدو نیز . این تابلو جزو ذخایري است كھ در موزه كازا دل گركو در تولدو گردآوري شده است
ال گركو . ھاي آن را بررسي میكند ده میشود كھ در آن ھنرمندگویي از فراز ابر ھمھ شھر و تپھدر اینجا دی

. در زیر آسماني طوفاني نشان میدھد) نیویورك(در اواخر عصر نیز ھمین جنبھ را در منظرھاي از تولدو 
مرد ((این  ١۶٠٠در سال . این تابلو بھ سبك امپرسیونیستھاي آینده و كامال برخالف واقعگرایي است

ھمھ او را بھ سبب اخالق غرورآمیز و بلھوسانھاش . یكي از معروفترین اھالي این شھر بود)) یوناني
میشناختند، و میگفتند كھ او رازوري است كھ بھ پول عالقھ دارد، و بیست و چھار اطاق را در قصري 

او بنوازند، روشنفكران تولدو را قدیمي اشغال كرده است، رامشگران را دعوت میكند كھ بر سر میز غذاي 
 ١۶٠۵در حدود سال . بھ شمار میرود)) فیلسوفي برجستھ((بھ دور خود گرد میآورد، و خود بھ عنوان 

تابلویي كشید كھ میگویند از خود اوست، و در این تصویر موي سرش تنك و خاكستري و خود او تقریبا 
وي اگر . از شدت ضعف قادر بھ راه رفتن نیست پاچكو مالحظھ كرد كھ او ١۶١١در سال . فرسوده است

چھ ھنوز بیست و چھار اطاق در اختیار داشت، قادر بھ پرداخت قرضھاي خود نبود، و انجمن شھرداري 
  . در ھفتاد و سھ سالگي درگذشت ١۶١۴ال گركو در . پیوستھ مبالغ قابل مالحظھاي بھ او میداد

گونگورا غزلي در ستایش او سرود، . رقي و تنزل شدپس از مرگش، مقام او در جھان ھنر دستخوش ت
تا . والسكوئز نبوغ او را تصدیق كرد، ولي ھنر شگفتانگیز او باعث تقلید نشد و مكتبي بھ وجود نیاورد

سپس دال . شھرت والسكوئز موجب فراموشي او شد، و تا دو قرن بھ كلي از خاطرھا رفت ١۶۵٠سال 
وان ; و سزان از سبكي كھ او در نمایاندن حاالت داشت پیروي كردند كروا اورا كشف كرد، و دگا، مانھ،

، یولیوس مایر گریفھ كتابي تحت عنوان ١٩٠٧در سال . گوگ و گوگن او را موجد مكتب خود دانستند
مسافرت بھ اسپانیا نوشت و در آن مقام ال گركو را در نقاشي اسپانیا بھ مراتب باالتر از مقام والسكوئز 

اما ال گركو )). ھاي عجیب و غریب است سلیقھ((و زیاد شدن شھرت دوامي ندارد، زیرا تابع كم . دانست
قرنھا بھ عنوان نمونھ تشویقآمیز ھنرمندي بھ شمار خواھد آمد كھ از اشیا فراتر رفت، بھ افكار و احساسات 

  . دست یافت، از بدنھا جلوتر رفت، و بھ روحھا رسید

III  -١۶۶۴- ١۵٩٨: ثورباران  

از ال گركو، تا یك نسل، نقاشاني در اسپانیا ظھور كردند كھ بھترین مساعي خود را بھ كار بردند و پس 
این دو نفر . سپس تقریبا ناگھاني ثورباران و والسكوئز اسپانیا را پر از تابلوھاي خود كردند. ناپدید شدند

میكرد كھ از خوف بھ عبادت  ثورباران مانند راھبي نقاشي. مدت سي سال بھ منزلھ مكمل یكدیگر بودند
  . پرداختھ و بھ خدا نزدیك شده باشد، والسكوئز در امور غیرمذھبي پیش میرفت و نظیر پادشاه وقت بود
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پدرش دكانداري . در فوئنتھ د كانتوس در جنوب اسپانیا دیده بھ جھان گشود ١۵٩٨نوامبر  ٧ثورباران در 
وي . بود كھ تا اندازھاي از مال دنیا بھره داشت، و توانست او را جھت پرورش استعدادش بھ سویل بفرستد

ساخت كھ نزدیك )) مریم آبستني معصومانھ((پس از دو سال تحصیل، نخستین تابلو خود را تحت عنوان 
  . بود باعث خرابي كار او شود

در آن حوالي صومعھ و كلیسا و . سال بعد بھ لرما، كھ در بیست و چھار كیلومتري زادگاھش بود، رفت
در این . ثورباران از دیدن آنھا الھام گرفت و مامور شد كھ چند تابلو بكشد. جاي انزوا بھوفور یافت میشد

این زن نھ سال از او مسنتر بود، و مقصود از این زناشویي این . یاپرث ازدواج كردحدود بود كھ با مار
ثورباران با  ١۶٢۵در سال . ولي این زن دو سال بعد درگذشت. بود كھ فرزند نامشروع آنھا مشروع شود

ي او این زن برا. ولي ثروت قابل مالحظھاي داشت. بیوھزني ازدواج كرد كھ ده سال مسنتر از خود او بود
ثورباران پس از مرگ او با بیوھزن ثروتمندي . شش فرزند آورد كھ پنج تا از آنھا در كودكي درگذشتند

عشق میكوشید كھ یك قدم جلوتر از . ازدواج كرد كھ او نیز شش فرزند براي او آورد و پنج تا از آنھا مردند
  . مرگ بردارد

طبق این قرارداد میبایستي، ظرف مدت شش ماه، . در ھنر قدرت خالقھ او با امضاي قراردادي آغاز شد
) ١۶٢۶. (بیست و یك تصویر از صومعھ وابستھ بھ فرقھ دومینیكیان سن پابلو ال رئال در سویل بكشد

تا این . ثورباران پس از تكمیل این سفارشھا، ظاھرا بھ مادرید رفت و تحت تاثیر والسكوئز قرار گرفت
از این بھ بعد، . غمانگیز و عظیم كاراوادجو و شاید سبك ریبرا دیده میشدتاریخ، در نقاشیھاي او تاثیر سبك 

ھا را بھ طرزي  وي در سبك خود، كھ پیروي از طبیعت و آن ھم بھ وضعي عاري از لطافت بود، سایھ
پس از چندي بھ سویل رفت و بھ كشیدن . لطیف نشان داد و تابلوھا را بھ شیوھاي دلپذیر بھ انجام رسانید

چھار . دو تصویر عظیم براي راھبان فرقھاي كھ كارشان بازخرید اسیران مسیحي بود پرداخت بیست و
تابلویي كھ از این مجموعھ باقي ماندھاند، شاھكار محسوب نمیشوند، ولي چھره كودكي كھ در یكي از 

  . آنھاست بسیار جالب است، و شاید این كودك فرزند خود او باشد كھ خوان نام داشت

با : ((ل از دیدن آنھا خوشنود شدند، و رسما از او خواستند كھ در این شھر مقیم شود، و گفتندمردم سوی
)). مالحظھ اینكھ ھنر نقاشي یكي از لوازم زیبایي كشور است، سویل بھ وجود او افتخار خواھد كرد

  . ثورباران پیشنھاد آنھا را پذیرفت

. ساي سان بوئناونتورا متعلق بھ فرقھ فرانسیسیان كشید، ثورباران تابلوھاي زیبایي براي كلی١۶٣٠در سال 
، بدین ))قدیسبوئناونتورا قدیس توماس آكویناس را متوجھ صلیب میكند((یكي از آنھا موسوم است بھ 

بوسیلھ بھ این دانشمند علوم االھي كھ متاسفانھ از فرقھ دومینیكان بود بھ آرامي فھمانده میشود كھ مذھب 
این تصویر، كھ نماینده ھنر اصلي ثورباران است بھ وسیلھ . بلكھ مشاھده عیسي است فرضیھ فلسفي نیست،

  . مارشال سولت از اسپانیا ربوده شد

قدیس ((نام تابلو دیگر . بھ موزه فردریك در برلین راه یافت، و در جنگ جھاني دوم از میان رفت) ١٨١٠(
این تابلو را در سال . ارشال سولت ربوده شده استاست، كھ آن ھم بھ وسیلھ م)) بوئناونتورا در تابوت خود

چھار تصویري كھ در طرف چپ آن . بھ موزه لوور فروختند و ھنوز ھم در آنجا مضبوط است ١٨۵٨
تابلو دیگر معروف بھ ستایش بیحد از قدیس توماس آكویناس زیباتر از آن . تابلو دیده میشود استادانھاند

ھاي پرمعنایي مانند  انسان قیافھ. ھ دومینیكیان در سویل كشیداست، و ثورباران آن را براي مدرس
آمبروسیوس، گرگوریوس، ھیرونوموس، آوگوستینوس، و شارل پنجم را در آن میبیند و دچار شگفتي 

اما بھ والسكوئز جھت قابي كھ ساختھ بود شش مرتبھ بیشتر پول دادند تا بھ ثورباران جھت . میشود
  . تصویري كھ كشیده بود

و تصویري از قدیس ) ١۶٣٠(س این نقاش پركار بھ كلیساي سن آلبرتو متعلق بھ فرقھ كرملیان رفت سپ
فرانسیس در حال عبادت خضوعآمیز و تصویري از قدیس پطرتوماي راھب كشید كھ، بر اثر انتظار براي 
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سیران آنگاه بھ صومعھ راھبان بازخرید ا. ورود بھ بھشت، چھرھاش پرآژنگ و بدنش الغر شده بود
در میان آنھا تابلوي بسیار . و تصویر بعضي از محرمترین راھبان آنجا را كشید) ١۶٣١(مسیحي بازگشت 

قرار شد تصویر . سفارشھاي بسیاري دریافت داشت ١۶٣٣در سال . زیباي پدرو ماچاذو دیده میشود
ده تابلو براي نمازخانھ  دوازده حواري را بر كلیسایي در لیسبون، سھ تابلوي فرقھ كارتوزیان در سویل، و

، كھ ھنوز ))پطرس حواري در حال انابت((یكي از آنھا، . كوچك سان پیترو در كلیساي جامع بزرگ بكشد
  . در محل اصلي خود قرار داد، تجربھاي جالب در سبك رئالیسم است و شاید ریبرا را بھ خاطر بیاورد

براي صومعھ . را توسط دستیارانش انجام دھد خدمات ثورباران در این ھنگام بھ اندازھاي كارھاي خود
كشید، كھ در آن دستھا و سر این شخص )) اغواي قدیس ھیرونوموس((گوادالوپ تابلویي تحت عنوان 

مقدس بھ منزلھ شگفتیھاي فن نقاشي بھ شمار میروند، و در برابر اغواي خانمھاي زیبایي كھ مشغول 
  . مقاومت كرد نواختن آالت موسیقي ھستند، بدشواري میتوان

تابلوھاي یك دستھ حواریوني كھ او كشید بھ لیما برده شد، . حتي سفارشھایي از پرو و گواتماال نیز میرسید
. بھ پایتخت مكزیك انتقال یافت)) عیسي در عمواس((دستھ دیگر را بھ آنتیگوا بردند، و تابلو معروف بھ 

بعضي از این . ت كھ مشغول غذا خوردن استدر این تابلو، عیسي بھ صورت دھقان سالم و سرحالي اس
تابلوھا بسرعت و بعضي از آنھا بھ وسیلھ دستیاران ثورباران ساختھ شدند و ثورباران مجبور شد براي 

  . گرفتن دستمزد خود از لیما، از این شھر شكایت كند

این شخص در . تفوق اودر سویل در نتیجھ اقدامات جواني بھ نام موریلیو بھ خطر افتاد ١۶۴۵از سال 
ھا سرگذشت عیسي را چنان با لطف و زیبایي مجسم میساخت كھ بھ ثورباران، كھ  كلیساھا و صومعھ

ثورباران كوشید كھ از تاثیر وحشتانگیز سبك . سبكش واقعگرا و گیج كننده بود، سفارشھاي كمتري داده شد
قابت كرد، چنانكھ این موضوع از خود بكاھد، و تا مدتي با موریلیو در كشیدن مناظر مقدس یا میھني ر

اما . مفھوم میشود) كھ اكنون در سن دیگو در كالیفرنیاست)) (مریم عذرا و كودك با یوحناي حواري((تابلو 
این سبك جدید با ھنر و حالت او سازگاري نداشت و ناچار براي ترمیم دارایي خود بھ مادرید رفت، 

تھي بود، كاري نمیتوانست بكند جز آنكھ او را مامور  ولي فیلیپ چھارم، كھ داراي خزانھاي) ١۶۵٨(
والسكوئز بھ او ارادت میورزید، و با صمیمیت بھ كار . تزئین خانھاي كند كھ در شكارگاه ساختھ بود

  . ثورباران بیش از او عمر كرد و شھرتي بیشتر بھ دست آورد. مشغول شد، ولي ناگھان درگذشت

فراتر رفتھ بود كھ سرداران ناپلئون بھ تصویرھاي عظیم راھبان و ھاي پیرنھ  شھرت او بندرت از كوه
پس از آنكھ . تابلوھاي دلتنگ كننده ثورباران عالقھمند شدند و بعضي از آنھا را پنھاني بھ فرانسھ بردند

بھ تصرف دولت درآمدند، قسمت دیگري از آثار او بھ پاریس  ١٨٣۵ھاي اسپانیایي در سال  اموال صومعھ
لویي فیلیپ، پادشاه فرانسھ، گالري اسپانیایي را در موزه لوور با چھارصد  ١٨٣٨و در سال  برده شد،

سلیقھ ما امروز دید محدود و . نقاشي افتتاح كرد، و از این مقدار ھشتاد تابلو بھ ثورباران نسبت داده شد
ف موریلیو و شاھزاده در آثار او از ژندھپوشان كثی. زاھدانھ و روحیھ افسرده و مجذوب او را نمیپسندد

با وجود این، در كار وي صمیمیتي كامل، خلوصي . خانمھاي زیبا و فیلسوفان والسكوئز اثري نیست
ھاي زودگذر فراتر میبرد و در  عمیق، و رنگ و شكلي استادانھ موجود است كھ او را از حوزه سلیقھ

  . خاطره بشر جایي برایش باز میكند

IV  -١۶۶٠- ١۵٩٩: والسكوئز  

بزرگ او یكي از اشراف پرتغال بود كھ پس از نابودي ثروت خویش با زن خود از اوپورتو بھ سویل پدر
  . رفت
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فرزند این شخص، خوان د سیلوا، و زنش، خرونیما والسكوئز، داراي فرزندي شدند كھ ھمان ھنرمند 
  . موردنظر ماست

والسكوئز در ھمان سال تولد ون دایك، یك سال بعد از ثورباران و برنیني، و ھجده سال پیش از موریلیو 
نام او را دیگورودریگز د سیلوا اي والسكوئز گذاشتند، و او، طبق رسمي كھ در جنوب اسپانیا . بھ دنیا آمد

  . معمول بود، خود را معموال بھ اسم مادرش مینامید

. ربیت شد، و كمي التیني و فلسفھ فرا گرفت و تا مدتي بھ آموختن علوم سرگرم شدوالسكوئز بخوبي ت
پاچكو . سپس بھ نقاشي پرداخت، و مدت كوتاھي نزد خوان د اررا و كمي بیشتر نزد پاچكو شاگردي كرد

با من دختر خود را بھ او دادم، زیرا تحت تاثیر جواني، درستي، و صفات خوب او واقع شدم و، : ((میگوید
  )). توجھ بھ نبوغ طبیعي و عظیمش، آینده خوبي براي او پیشبیني كردم

والسكوئز از خود كارگاھي برپا كرد و پس از مدت كوتاھي، در نتیجھ عالقھ بھ موضوعات غیرمذھبي، 
این ھنرمند با مردم فقیر معاشرت میكرد و از نمایاندن افكار و شرح حالشان در . مورد توجھ قرار گرفت

ھنگامي كھ بیست سال بیش نداشت، تابلو بزرگي تحت عنوان سقاي سویل . اي خود لذت میبردتصویرھ
در . ھاي ژنده و صبر و شكیبایي، مقام فقر شرافتمندانھ را میتوان دریافت در اینجا، در میان جامھ. كشید

. ي بلند او كشیدبیست و سھ سالگي، با بصیرتي بالغانھ، تصویري از گونگوراي شاعر با چشمان نافذ و بین
  . این تصویر در بستن مضبوط است

كشیدن مناظر ) ١۶٢٢. (احتمال دارد كھ این كار طي نخستین سفر والسكوئز بھ مادرید صورت گرفتھ باشد
والسكوئز در نتیجھ حسن جاھطلبي، در حالي كھ تابلو ; سویل و كشیشان آن درنظر او زیاد اھمیت نداشت

در آنجا براي تقرب بھ دربار كوشید، ولي موفق نشد، . بھ پایتخت رفت سقاي سویل را زیر بغل داشت،
زیرا فیلیپ چھارم و اولیوارس سرگرم سیاست، ازدواج و جنگ بودند و ده دوازده نفر نقاش ھم بھ ھمان 

چارلز استوارت شاھزاده ; یك سالي گذشت. والسكوئز ناچار بھ سویل بازگشت. امور اشتغال داشتند
در این ھنگام . درید آمد، و دل در گرو عشق شاھزاده خانمي نھاد و بھ ھنر عالقھاي نشان دادانگلیسي بھ ما

این جوان سیاه چشم و مومشكي دوباره بھ پایتخت . بود كھ اولیوارس كسي را بھ سراغ والسكوئز فرستاد
بیباك بر روي رفت و بھ عنوان نقاش دربار بھ كار پرداخت و، با نشان دادن پادشاه بھ شكل سواركاري 

والسكوئز نھ تنھا چند بار تصویر پادشاه را كشید، بلكھ، براثر . اسبي سركش، توجھ او را بھ خود جلب كرد
ھا  و درباریان، وزیران، شاعران، دلقكھا، و كوتولھ) ھا برادرھا، زنھا، بچھ(تشویق او، از خانواده سلطنتي 

ھ والسكوئز كارگاھي در قصر سلطنتي دادند و او در آنجا ب. نیز تابلویي تھیھ كرد و آنھا را جاویدان ساخت
این خود فرصتي عالي و نوعي . یا در مجاورت آن تقریبا سي و ھفت سال باقي عمر را سپري كرد

  . محبوس شدن بود

روبنس، كھ در آن وقت مشھورترین ھنرمند جھان بود، دوباره . دو عامل عمده باعث پیشرفت كار او شدند
استادي او در نمایاندن سایھ و نور بود و تصویر خدایان مشركان و . از مادرید دیدن كرد ١۶٢٨در سال 

روبنس بھ او توصیھ كرد . والسكوئز بر اثر مالقات او بھ ھیجان آمد. زنان عریان و شھرتانگیز را میكشید
. مطالعھ كند كھ بھ ایتالیا و مخصوصا بھ ونیز برود و در آثار نوابغي كھ در رنگامیزي تبحر داشتند

دوكاي پرارزش از دست او دریافت  ۴٠٠والسكوئز از فیلیپ چھارم با كوشش زیاد رخصت سفر گرفت و 
از بارسلون بیرون آمد و در بیستم اوت ھمان  ١۶٢٩ھنگامي كھ میبینیم والسكوئز در دھم اوت . داشت

  . سال بھ جنوا رسید، از میزان سرعت دریانوردي در آن عھد آگاه میشویم

سپس بھ ونیز رفت و روزھا در برابر تابلوھاي تینتورتو، ورونزه، و تصاویر و نقوش اساطیري تیسین 
از آنجا بھ فرارا و رم رفت و از روي مرمرھاي قدیمي در فوروم تقلید كرد و بھ تصویرھایي كھ . نشست

كھ والسكوئز از این شكلھاي عالي باعث شدند . میكالنژ بر سقف خانھ سیستین كشیده بود حسرت خورد
آنگاه براي . نشان دادن سایھ بھ سبك كاراوادجو دست بردارد و بھ نمایان شكلھا در نوري روشن بپردازد
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آیا فیلیپ در نتیجھ خودخواھي ) ١۶٣١ژانویھ . (دیدن ریبرا بھ ناپل رفت، و از آنجا بھ اسپانیا بازگشت
رمندي چنان تیزبین و درستكار نشست، یا اینكھ یعني این سایھ پایدار ھر فرد بود كھ بارھا در برابر ھن

میخواست تصویر خود را بھ دوستان مشتاق خویش بدھد ھنگامي كھ تصویرھاي عھد جواني این پادشاه را 
فیلیپ در عھد جواني مردي زیبا و بلنداندام . با تصویرھاي بعدي او مقایسھ میكنیم، دچار افسردگي میشویم

داراي چھرھاي رنگ پریده شد، گویي این رنگ بھ موي سرش انتقال یافتھ  بود، و حال آنكھ سالھاي بعد
با وجود این، از استبداد غمانگیز او طي سالھا و شكستھا ھنوز اثري در چشمان آبي و سرد و چانھ . بود

اگر تصویرھاي این پادشاه سطحي بھ چشم میآیند، شاید بھ این . برآمده ھاپسبورگي او برجاي مانده بود
وقتي كھ چیزي وجود داشت، چنان كھ از . است كھ در پشت سطح مرئي چیزي وجود نداشتعلت 

  . تصویرھاي گونگورا و اولیوارس پیداست، آن چیز در تابلو ظاھر میشد

والسكوئز غیر از كشیدن تصویر پادشاه، تصویر ملكھ ایزابل، ملكھ ماریانا، و خواھر فیلیپ بھ نام ماري 
از برادر كوچك فیلیپ موسوم بھ . ولي این تصویرھا جالب نیستند. كشیده است را نیز) ملكھ مجارستان(

فردیناند تصویري باقي است كھ او را در لباس شكارچیان، و با سگي كھ سر تا پا عضلھ و عصب و 
والسكوئز از اولیوارس نیز تصویري كشید كھ او را در حال سواري . یكپارچھ فداكاري است، نشان میدھد

موزه (، و در تابلویي دیگر این شخص بر اسب سفیدي سوار است )موزه پرادو(سیاه نشان میدھد بر اسبي 
زیباترین . ، و بدین ترتیب ثابت میشود كھ زمام امور در آن عھد در دست چھ كسي بود)مترپلیتن نیویورك

والسكوئز . بود تابلوھاي دربار از آن دون كارلوس جوان است كھ ھمھ امید خانواده سلطنتي بھ او بستھ
او را با كوتولھاي از  ١۶٣١در سال . بارھا تصویر این جوان زیبا را با شوق و ذوقي سرشار كشید

در سال ; او را بھ عنوان مایھ لطف و زیبایي دربار بھ ما مینمایاند ١۶٣٢در ; مالزمانش نشان میدھد
دارد و در كمال غرور بر تصویري از او كشید كھ در پنجسالگي عصاي مارشالي را در دست  ١۶٣۴

او را در جامھ یكي از شكارچیان نشان میدھد كھ تفنگ خود را با  ١۶٣۵در ; اسبي غولپیكر سوار است
; دقت بھ دست گرفتھ است، ولي پیداست كھ، بھ سبب خوشخویي زیاد، قادر بھ كشتن یا فرمانروایي نیست

والسكوئز فقط میتواند ظاھر را نشان دھد، و آن چھره معصوم بھ منزلھ پاسخ كساني است كھ میپنداشتند 
بدین ترتیب یك سلسلھ تصویر از كارلوس از دو سالگي تا شانزدھسالگي او كشید، یعني تا زماني كھ این 

  . شاھزاده محبوب بھ تب مبتال شد و جان سپرد

یان شكستھا و ھایي است كھ در م آدم قدكوتاھي كھ در یكي از این تصویرھا دیده میشود، یكي از كوتولھ
این رسم روم از زمان امپراطوري . ناكامیھاي درباریان فیلیپ نوعي حس تفوق و عظمت بھ آنھا میبخشید

ھا دیده  حتي در دربار پاپھا از این گونھ كوتولھ. روم و كشورھاي قدیمي مشرق بھ آنجا سرایت كرده بود
نخستین . میھمانان خود گردآوري كرده بودكاردینال ویتلي چھل و چھار آدم قدكوتاه براي خدمت . میشدند

آدمھاي . سانتیمتر بود ۴۵دوك باكینگم بھ ملكھ ھانریتاماریا كلوچھاي تقدیم كرد كھ شامل كوتولھاي با قد 
قدكوتاه دوره فیلیپ چھارم را براي رضایت خاطر خود آنھا، و براي تفریح و سرگرمي مردم، با لباسھایي 

والسكوئز تصویر آنھا را با دلسوزي و از روي . درخشان بودند میآراستند عالي كھ داراي جواھر و طالي
نام داشت، افتخار میكرد كھ از سگش بلندتر ) انگلیسي(یكي از آنھا، كھ آنتونیو ال اینگلز . شوخي میكشید

دیگري، بھ نام سباستیان د مور است، كھ با ریش عظیم خود ابرو درھم ; است، ولي بھ زیبایي او نبود
. در دربار دلقكھایي ھم وجود داشتند. شیده و مشتھاي خود را علیھ سرنوشت خویش گره كرده استك

یكي از آنھا، كھ بھ اسم تابلو خود وي جغرافیادان نامیده ; والسكوئز تصویر پنج تن از آنھا راكشیده است
ریش (كھ بارباروسا دیگري، ; ، عاقلتر از اولیوارس بھ نظر میرسد)زیرا بھ كرھاي اشاره میكند(شده 
سومي خود را بھ شكل دون خوان اتریشي ; نام دارد، شمشیر وحشتآوري را از نیام بركشیده است) قرمز

پنجمي، كھ در تابلو احمق تصویر او دیده ; چھارمي مشغول تالش با كتابي عظیم است; آراستھ است
  . میرسدمیشود، بھ وضعي بیآزار و تقریبا بھ طرزي خوشایند دیوانھ بھ نظر 

والسكوئز، اگر چھ ھمیشھ در دربار میزیست و بھ طور واضحي آقامنش بود، براي رھایي از تشریفات، 
بھ مطالعھ زندگي افراد متشخصي میپرداخت كھ جزو طبقھ اشراف نبودند و ھنوز ھم باعث تزیین اسپانیا 

آن داشت كھ بھ او اجازه  دو جوان زیبا و شش ھفت نفر كشاورز را بر) ١۶٢٩(ھستند وي در اوایل كار 
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در این تابلو كھ بھ لوس بوراكوس مشھور است، با كوسي كھ تقریبا عریان است . دھند تصویر آنھا را بكشد
روي چلیكي نشستھ و تاجي از مو بر سر كسي كھ زیر پاي او زانو زده است میگذارد، و در این ضمن نیز 

ي از آنان از كار خستھ شدھاند، و بعضي دیگر بر اثر بعض. فداییان زمخت انگور در اطرافش حلقھ زدھاند
قرن ((این تابلو شاید بھترین منظره میگساري را در ھنر اسپانیا در . سالخوردگي مویي خاكستري دارند

حتي میتوان گفت مشخصترین آثار او دو نقاشي عجیب ھستند كھ یكي توسط خود او . نشان دھد)) طالیي
نویسنده سالخورده، غمگین، تھیدست، و تقریبا نابینایي را نشان میدھد كھ ازوپ نامیده شده است و آن 

. م بود.دیگري منیپوس نام دارد كھ از فیلسوفان كلبي قرن سوم ق; ھاي خود را با خود بھ گور میبرد افسانھ
كشیده جانوراني ھم كھ والسكوئز تصویر آنھا را . ھایي فراموش نشدني را نشان میدھند این دو تابلو چھره

اسبھایي كھ امروزه درنظر ما بھ طرزي زشت نیرومندند، ولي در عوض سري ; است بدون اھمیت نیستند
و ; سر گوزني كھ با قیافھاي فیلسوفانھ تسلیم بشر بیرحم شده است; پر از غرور و چشماني درخشان دارند

  . سگھایي كھ حاضر براي عملند یا آنكھ ھوشیارانھ خفتھاند

و شاید، ھنرمند ما میخواست از خطرھایي كھ از كشیدن تصویرھاي . ي قلم والسكوئز بودنداینھا آثار فرع
ھنگامي كھ میبینیم این اشراف لباسي ساده برتن . بدون مجاملھ اشراف درباري ناشي میشد نجات یابد

علت فساد كردھاند، ولي با ایماني راسخ در برابر جھاني ایستادھاند كھ كشور محبوبشان در آن ظاھرا بھ 
از دون دیگو دل كورال . فلج شده بود، ارزشي كھ براي اسپانیاییھاي قرن ھفدھم قائل ھستیم باالتر میرود

اي آرالنو، كاردینال گاسپار د بورخا اي والسكو، مونتانس مجسمھساز قوي پیكر، شھسوار سانتیاگو 
ود، و ھمچنین از دون خوان مغرور فرانچسكو دوم از خانواده استھ، كھ مردي خوش اندام و ترسو ب

فرانثیسكو پیمنتال كھ قیافھاي عالي و لردوار داشت، تصویرھایي مانده كھ در دل مینشینند و اگر تابلو تك 
چھره یك مرد كھ در گالري كاپیتولین در رم است حقیقتا از خود والسكوئز باشد، امكان ندارد كھ شیفتھ او 

  . سش ساده، و چشمانش آرام و متفكر استدر این تصویر موي او مجعد، لبا. نشویم

والسكوئز . جالب است كھ در آثار والسكوئز دربار جاي كلیسا و موضوعات مذھبي را گرفتھ بود
نمیتوانست در كشیدن تصویرھاي حواریون و قدیسین سالخورده پر آژنگ با ال گركو و ثورباران رقابت 

مھارت او در كشیدن . عذرا نماینده ھمھ قدرتھاي اوستدر میان تابلوھاي مذھبي او تاجگذاري مریم . كند
در تابلو الس النزاس كھ آن را تحت عنوان تسلیم بردا بھتر میشناسیم، . تصویرھاي غیرمذھبي بیشتر بود

و در عین حال مفصلترین تابلو خود ) سانتیمتر ٣۶۵سانتیمتر در  ٣٠۴(والسكوئز یكي از بزرگترین اثرھا 
در جنگ طوالني اسپانیا علیھ شورشیان ھلند، آمبروزیو د اسپینوال شھر . وجود آوردرا در تاریخ ھنر بھ 

بردا واقع در شمال برابانت را، كھ از لحاظ سوقالجیشي اھمیت بسیار داشت، براي اسپانیا بھ تصرف 
تاثیر در بازگشت از ایتالیا با اسپینوال مالقات كرد و تحت  ١۶٢٩والسكوئزدر سال ) ١۶٢۵. (درآورده بود

وي این مالقات را در شاھكاري نشان داد كھ در آن . نجات سلحشورانھ این سردار بزرگ قرار گرفت
  ھاي چوبي خود را باال گرفتھاند، و از آن شھر مغلوب  نیزھداران اسپانیایي نیزه

یدھد و یوستین ناسویي، سردار شكست خورده و تسلیم شده، كلیدھاي شھر را بھ اسپینوال م; شعلھ برمیخیزد
آن سردار پیروز و جوانمرد بھ دشمن مغلوب، بھ مناسب دفاع دلیرانھاش تبریك میگوید، والسكوئز با نشان 

دادن رنگھاي متضاد و مشخص كردن افرادي كھ ملتزم ركابند شاھكاري بھ وجود آورده است كھ فیلیپ 
  . چھارم آن را با كمال خوشوقتي در قصر بوئن رتیرو آویخت

فیلیپ، بھ عنوان پادشاھي براي بیست و شش سال خدمت والسكوئز مخارج سفر دوم او را  ١۶۴٩در سال 
ھاي كالسیك تھیھ كند، و تابلوھایي را كھ  بھ ایتالیا پرداخت، و او را مامور كرد كھ قالبھایي از مجسمھ

ر است، و تابلو اما والسكوئز دریافت كھ بھاي آنھا وحشتآو. توسط استادان ایتالیایي كشیده شده است بخرد
والسكوئز مجبور شد معادل . عمدھاي كھ از آثار ھنرمندان بزرگ ونیزي باشد بھ ھیچ بھایي بھ دست نمیآید

آیا میتوان گفت كھ میلیونرھا در آن وقت ھم ھنر را بھ . دالر فعلي براي خرید پنج تابلو بپردازد ٠٠٠,١۵٠
تھیھ شد تصویري  ١۶۵٠بلویي كھ در ایتالیا در سال عنوان سدي علیھ تورم پول بھ كار میبردند بھترین تا

  . بود كھ والسكوئز از اینوكنتیوس دھم كشید
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ھنگامي كھ پاپ حاضر شد در رابر او بنشیند، این ھنرمند چون فكر میكرد كھ مبادا بر اثر عدم تمرین قادر 
بھ كار نباشد، نخست براي آماده كردن چشم و دست خود تصویري از غالم دورگھ خود بھ نام خوان د 

ھنرمندان رم از دیدن این تابلو در شگفت افتادند و والسكوئز را بھ عضویت آكادمي خود، كھ  .كشیدپارخا 
طرحھایي مقدماتي از سر . پاپ چند بار بیشتر در برابر والسكوئز ننشست. سان لو كا نام داشت، پذیرفتند

تن است، تقریبا از تصویر كاملي كھ بھ عنوان او تھیھ كرد و یكي از آنھا، كھ اكنون در موزه ملي در واشنگ
این تصویر در قصر . میراث در خانواده دوریا كھ پاپ بھ آن وابستھ بود باقي ماند غیر قابل تشخیص است

ھنگامي كھ . دانست)) زیباترین تابلو در رم((دوریا پامفیلي حفظ شده است، و در آنجا بود كھ رنلدز آن را 
نوعي قدرت، یعني ھم قدرت ھنري و ھم قدرت اخالقي، در آن احساس میكنیم و آن را این تابلو را میبینیم، 

ھمپایھ تابلو یولیوس دوم اثر رافائل، و تابلو پاولوس سوم اثر تیسین میدانیم و جزو موثرترین تصاویر 
سال بعد اینوكنتیوس دھم در روزھایي كھ مقابل والسكوئز مینشست ھفتاد و شش سالھ بود، و پنج . میشمریم

ولي با مالحظھ لباس و انگشتري اسقفي او، انسان او را یكي از رھزناني میداندكھ باعث . در گذشت
مزاحمت پاپھا میشدند، اما پس از مشاھده آن سیماي عبوس و مصمم بھ این نتیجھ میرسیم كھ اینوكنتیوس 

  حق 

   

  

  . پاپ اینوكنتیوس دھم: والسكوئز

وایي كھ بر كشوري شامل ایتالیاییھاي سركش حكومت میكرد، و پاپي كھ داشت چنین باشد، یعني فرمانر
وي میبایستي . كلیسایي شامل عیسویان غیرعیسوي از رم تا فیلیپین و از رم تا پاراگھ را زیرنظر داشت

. آھن در خون، پوالد در چشم، و صالبت در چھره داشتھ باشد، والسكوئز آنھا را دید و بر تابلو نشان داد
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ھنرمندان رم از مشاھده )). خیلي واقعي است: ((پس از دیدن آن، مطلبي طنزآمیز بدین گونھ گفتپاپ 
تركیب بھ ھم فشرده، ھماھنگي جالب سرخ و سفید و طالیي، نگاه مشكوك پژوھنده پاپ از گوشھ چشمان 

از خروج  والسكوئز پس. آبي و خاكستري، و حتي دستھا كھ حاكي از شخصیت او بودند در شگفت افتادند
، دیگر شاگردي نبود كھ در جستجوي استادان گذشتھ باشد، بلكھ خود او استاد مسلم )١۶۵١ژوئن (از ایتالیا 

عصر خویش بھ شمار میرفت، زیرا روبنس در این زمان مرده بود، و ھیچ كس فكر نمیكرد كھ مرد ھلندي 
لھ كلیمیھاي آمستردام مقیم شد، روزي گمنامي كھ با فقر و فاقھ دست بھ گریبان بود و پس از چندي در مح

  . پس از قرنھا از گور برخیزد و تفوق او را بھ خطر اندازد

والسكوئز پس از مراجعت بھ مادرید مرتكب مھمترین اشتباه خود شد، و آن این بود كھ تقاضا كرد بھ 
شده بود، یا  شاید او از نقاشي خستھ. عنوان مدیر قصر سلطنتي منصوب شود، و بدین مقام نیز رسید

این مقام شغل راحت و پردرآمدي نبود، زیرا . احساس میكرد كھ تا حد امكان در این رشتھ پیش رفتھ است
گذشتھ از این، وي مجبور ; شامل نظارت شخصي براثاث، تزئینات، گرم كردن، و امور بھداشتي قصر بود

ھایي براي  رھاي پادشاه استراحتگاهبود وسایل بازي، رقص، و شمشیرزني سواره را فراھم آورد، و در سف
ھمچنین بایستي در ھمھ مسافرتھاي عمده پادشاه، خواه جھت تفریح یا سیاست یا جنگ، ھمراه . او تعیین كند

او برود، براي كسي كھ تصویر اینوكنتیوس دھم را كشیده بود، آیا چیزي نامعقولتر از این كار میتوانست 
  . حب جاه بر وقوفي كھ از نبوغ خویش داشت غلبھ كرده بود وجود داشتھ باشد در وجود والسكوئز

والسكوئز، ظرف نھ سالي كھ از عمرش باقي مانده بود، فقط ساعاتي را مصروف نقاشي میكرد كھ در آنھا 
وي در این اوقات بھ كشیدن تصاویر افراد خانواده سلطنتي، درباریان . از وظایف رسمي فارغ بود

رم بود، و سھ تصویر زیبا از شاھزاده خانم مارگارت كشید، و دوباره متشخص، و خود پادشاه سرگ
ھا كھ در آن  تصویري از او بھ عنوان مركز شاھكارھایش تھیھ كرد، و آن عبارت بود از تابلو ندیمھ

و خود والسكوئز در زمینھ تابلو . ھا و سگي در پیرامون این شاھزاده خانم گرد آمدھاند مستخدمان و كوتولھ
والسكوئز دوباره تصویري از او با دامن بزرگ و آبي او كشید، و از آن بھ بعد ساق پاھاي او . میشوددیده 

اندكي پیش از مرگ خود، او را بھ عنوان معجزه معصومیت . بھ صورت راز مقدس و پوشیدھاي درآمدند
كشیدن تابلویي تحت از انجام دادن امور دربار كناره گرفت و بھ  ١۶۵٧در سال . در جامھ توري نشان داد

  عنوان فرشینھبافھا پراخت، و آن عبارت از شكلھایي عالي است كھ ضمن اضطراب و 
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در ھمان سال، با ساختن تابلویي، دستگاه . خودنگاره، جزئي از تابلو عظمت كار كشیده شدھاند: والسكوئز
تفتیش افكار را بھ مبارزه طلبید و باعث وحشت و در عین حال شادي اسپانیاییھا شد، زیرا پشت خوش 

یرا مدتي در خانوادھاي این تابلو ونوس روكبي نام دارد، ز. تركیب ونوس و سرین او را نشان داده بود
لیره فروخت،  ٠٠٠,۴۵بھ ) لندن(لیره خرید و بھ گالري ملي  ۵٠٠انگلیسي بھ ھمان نام، كھ آن را بھ مبلغ 

یكي از زناني كھ خواھان دادن حق انتخاب بھ زنان بود و در نتیجھ چنین كشف مربوط بھ . باقي مانده بود
در شش جا پاره كرد، ولي آن را دوباره بھ طرزي  اسرار تجارت خشمگین شده بود، آن پشت گلگون را

  . فریبنده بخیھ كردند

ھا والسكوئز را طوري میبینیم كھ خود در این سالھاي آخر عمر میدید، یعني با موي بسیار،  در تابلو ندیمھ
و با وجود این، درباره ا; سبیل غرورآمیز، و چشماني اندكي فرو رفتھ، و دھان او شھواني بھ نظر میآید

ھیچ مطلبي مربوط بھ آن انحرافات جنسي و اختالفات شخصي كھ باعث گرفتاري بسیاري از ھنرمندان 
وي در دربار بھ سبب رفتار خوب و خوش خلقي و زندگي مھذب خویش مقامي عالي . میشود نشنیدھایم

ن فرانثیسكا شاید ھما. داشت، والسكوئز تصویرھایي از زنش خوانا و دخترش فرانثیسكا برجاي نھاده است
باشد كھ در تابلو خانمي با بادبزن دیده میشود، شوھرش خوان باوتیستا دل ماثو تابلویي تحت عنوان خانواده 

ھمچنین وي تصویر پنج . ھنرمند كشید كھ در آن والسكوئز را در كارگاھي در زمینھ تابلو نشان میدھد
  . كودك را كھ باعث وحدت خانواده بودند كشیده است

، والسكوئز مشغول تنظیم تشریفات و جشنھاي مفصلي ١۶۶٠در بھار سال . ناشي از مقامش بودمرگ او 
شد كھ قرار بود در جزیرھاي در كنار رودخانھ سرحدي بیداسوآ بھ مناسبت امضاي عھدنامھ پیرنھ و 

السكوئز و. با لویي چھاردھم صورت گیرد[ ماریا ترسا، دختر فیلیپ چھارم اسپانیا]نامزدي شاھزاده خانم 
میبایستي وسایل حركت درباریان را تا سان سباستیان فراھم آورد و ھمچنین چھار ھزار راس استر جھت 

ھا، و سایر تزئینات تھیھ كند ھنرمند ما، كھ در این ھنگام در گیرودار امور اداري  حمل اثاث، تابلوھا، پرده
از مسافرت در ((یكي از دوستان نوشتھ بود، گرفتار آمده بود، بھ پایتخت بازگشت و، ھمچنانكھ خود او بھ 

 یكدر سیزدھم ژوئیھ، در حالي كھ از تب سھ . شده بود)) شب، و كاركردن در روز خستھ و فرسوده
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در عید ((كسي كھ شرح زندگي او را نوشتھ است،  در ششم اوت، یا بھ قول نخستین. مینالید، بھ بستر رفت
ھشت )). تبدل، والسكوئز جان بھ جان آفریني سپرد كھ او را بھ صورت یكي از عجایب دنیا درآورده بود

  . روز بعد، زنش را نیز در كنار او دفن كردند

لذت ببرند، نھ اینكھ كیفیت آن عده از ما كھ با فن نقاشي آشنا نیستند فقط میتوانند از مشاھده آثار والسكوئز 
و روحي مغرور ولي آرام را )) بیكار((آن را در نظر بگیرند، بلكھ میتوانند قصر و دربار و پادشاھي 

با وجود این، میتوانیم صراحت، سادگي، وقار، و حقیقت كالسیك این تصویرھا را دریابیم، . مشاھده كنند
فقیتھاي آنھا بود، و نیز طرحھاي آزمایشي، توزیع ھمچنین میتوانیم زحمت و مھارتي را كھ در پس مو

  . تجربي شكلھا، استعمال و عمق و شفافیت رنگھا، و تاثیر قالب دھنده نور و سایھ را، درك كنیم

; منتقدان، كھ از ستایشھاي مبتذل خستھ شدھاند، بھ بعضي از نقایص این استاد اسپانیایي اشاره كردھاند
یش احمقانھ موي شاھزاده خانمھا، شكمھاي بشكھاي اسبھا، چھره ونوس نظیر خطاھایي جزئي مانند آرا

روكبي كھ بھ طور نامتناسبي در آیینھ منعكس شده است، یا خطاھایي بزرگ مانند فقدان ھیجان، تصور، 
ھا، و غفلت واضح او از آنچھ چشم  معنویت، یا احساسات، توجھ تقریبا زنانھ او بھ شخصیتھا بھ جاي اندیشھ

حتي در زمان خود والسكوئز یكي از رقیبانش بھ نام وینچنتسو كاردوتچي او را . ھ دیدن آن نیستقادر ب
متھم كرد بھ اینكھ زیاد تابع طبیعت است و، در كمال وقوف، حقیقت خارجي را بھ منزلھ عالیترین وظیفھ 

  . ھنر نقاشي نشان میدھد

كھ او مسئول آن آرایش سرھا و آن شكمھاي  خواھد گفت) كھ ھرگز پاسخ نداد(چھ كسي بھ جاي والسكوئز 
كھ ھیجان پنھاني بھتر از ھیجان آشكار است، كھ تصویرھاي كارلوس، شاھزاده خانمھا، و ; اسبان نیست

كھ ; كھ ازوپ و منیپوس بھ منزلھ مطالعاتي در فلسفھ است; تابلو تسلیم بردا حاكي از احساسي لطیف است
نوكنتیوس دھم تقلیدي از وضع ظاھر نیستند، بلكھ براي نمایاندن و ای; تصویرھاي گونگورا، اولیوارس

روحھا ھستند در آثار والسكوئز توجھي ظاھري بھ تعقیب زیبایي دیده نمیشود، بلكھ پیداست كھ او در 
در تابلوھاي او زناني دیده نمیشوند كھ از زیبایي برخوردار باشند، اما . جستجوي نمونھاي فاش كننده است

  . مرد دیده میشوند كھ داراي شخصیت و روحند عده زیادي

شھرت والسكوئز، كھ ھمیشھ در اسپانیا بھ عنوان بزرگترین ھنرمند معروف بوده است، از شمال پیرنھ 
حال . مضبوط بود) مادرید(فراتر نرفت شاید علت این امر آن است كھ قسمت عمده آثار او در موزه پرادو 

آلمانیھا را از وجود او آگاه ساخت، و جنگھاي ناپلئون در  ١٧۶١در سال بدین منوال بود كھ رافائل منگز 
مانھ و امپرسیونیستھا او را پیشرو خود در . اسپانیا باعث شھرت والسكوئز در انگلستان و فرانسھ شد

مطالعھ و نمایاندن نور و ھوا دانستند، و تا پنجاه سال والسكوئز در زمره بزرگترین نقاشان بھ شمار 
ھر كاري كھ : ((یعني استاد ھمھ آنھا دانست، و راسكین آمرانھ گفت)) نقاش نقاشان((او را  ویسلر. میرفت

سپس مایر گریفھ در جستجوي آثار والسكوئز در پرادو بھ )). والسكوئز كرده كامال درست بوده است
كھ ال گركو  در جایي ایستاد((اسپانیا رفت، آثار ال گركو را در تولدو دید، و اظھار داشت كھ والسكوئز 

ھمیشھ در اطاق كفشكني ھنر معتقد شدند بھ اینكھ والسكوئز از لحاظ اھمیت در ((و )) از آنجا شروع كرد
  . درجھ دوم قرار دارد

ما از نوشتن مدح و تمجیدھاي قدیمي خستھ میشویم، و طرد بتھاي . شھرت ھم تابع روشھاي روزگار است
گان عظیم، و ستایش از خدایان جدید را كھ در نتیجھ فرسوده را از حجره خاطر، سرنگون كردن مرد

. ابتكار ما باال رفتھاند، یا براثر شھرت جدیدي از خاك بھ در آمدھاند، جزو كارھاي نشاطانگیز میدانیم
  . ھا دوباره عوض شوند، معلوم نیست والسكوئز چھ اندازه بزرگ بھ نظر خواھد آمد وقتي سلیقھ
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ھد جواني ما، كھ روزگار ایمان و خوش باوري بود، تابلو آبستني معصومانھ حضرت مریم، اثر در ع
ولي حاال بھ اندازھاي از ارزش افتاده است كھ . موریلیو، بھ اندازه سیستین مادونا اثر رافائل شھرت داشت

شده است كھ نیمي از كاھش یافتن ایمان مسیحیان در اروپا و امریكا باعث . كسي بھ آن احترام نمیگذارد
)) پردھدري((موریلیو یكي از قربانیان این . زیبایي تصویرھایي كھ در نظر ما ذاتا زیبا بودند كاستھ شود

  . است

این شخص مرد عجیبي بود، زیرا در عین حال كشیش، دوئل كننده، . اما اول سالمي بھ آلونسوكانو برسانیم
غیر از (رفت و ) اشبیلیھ(نادا تولد یافت و بعدا بھ سویل كانو در گرا. نقاش، مجسمھساز، و مھندس بود

نزد پاچكو نقاشي، و نزد مونتانس مجسمھسازي آموخت، سپس او جدار تزییني پشت محراب ) والسكوئز
كالج سان آلبرتو و كلیساي سانتو پائوال را طرح كرد و تراشید و نقاشي كرد، و در آنجا در كمال موفقیت با 

ھایي از چوب ساخت كھ دانشجویان  وي ھمچنین براي كلیساي لیبریخا مجسمھ. ت پرداختثورباران بھ رقاب
خارجي را بھ خود جلب كرده و بسیار كس از آن تحسین و تقلید كردھاند وي در دوئلي شركت جست، 

دشمن خود را بسختي مجروح كرد، بھ مادرید گریخت، و در نتیجھ وساطت والسكوئز از حمایت 
نقاشیھاي او در پایتخت و اطراف آن باعث شدند كھ وي بتواند شغلي در دربار بھ . ردار شداولیوارس برخو

زنش را در رختخواب كشتھ یافتند، و اگر چھ وي مستخدم را مسئول آن قتل  ١۶۴۴در سال . دست آورد
و در از این رو دوباره از نیل بھ موفقیت محروم ماند . دانست، خودش بھ ارتكاب این جنایت متھم شد

ولي او را یافتند، دستگیر كردند، و شكنجھ دادند، كانو ھمھ این رنجھا را . صومعھاي دور دست پتھان شد
در  ١۶۵١در سال . بدون اعتراف بھ جرم تحمل كرد، آنگاه آزاد شد و كار خود را از سر گرفت

، میزي براي قرائت كتاب ھا، تابلوھا پنجاھسالگي بھ گرانادا بازگشت، در كلیسا بھ كار پرداخت، و مجسمھ
وي پس از آنكھ . دعا، و دري چنان بزرگ ساخت كھ نفاست آن موجب شد كھ گستاخي او بخشیده شود

توسط یكي از ماموران پادشاه، كھ كارش ممیزي حساب در گرانادا بود، مامور شد كھ مجسمھاي از قدیس 
ولي بر سر قیمت آن با یكدیگر اختالف . آنتونیوس پادوایي بسازد، آن را مطابق میل آن مامور تھیھ كرد

مامور پادشاه از وي . دالر امروزي مطالبھ میكرد ٣٢٠٠دوبلون، در حدود  ١٠٠پیدا كردند، زیرا كانو 
در : ((مامور گفت)) بیست و پنج روز: ((كانو پاسخ داد)) چند روزي صرف این كار كردھاي: ((پرسید

شما ممیز بدي ھستید، چون : ((كانو جواب داد)) میدانید دوبلون در روز ۴این صورت دستمزد خود را 
مامور )). پنجاه سال است كھ زحمت میكشم تا بتوانم چنین مجسمھاي را ظرف بیست و پنج روز بسازم

ولي من جواني و میراث پدري را صرف تحصیالت دانشگاھي كردھام و حاال كھ مامور ممیزي : ((گفت
دوبلون بھ  ١ھ مراتب محترمانھتر از كار شماست، بھ زحمت روزي حساب در گرانادا شدھام و كارم ب

شما كار خود را محترمانھتر از كار من میدانید این : ((در این ھنگام كانو فریاد كنان پرسید)). دست میآورم
را بدانید كھ پادشاه میتواند از گرد و غبار زمین ممیزھاي بھتر از شما بسازد، ولي فقط خداوند است كھ 

تا مدتي چنین . این بگفت و مجسمھ را با خشم بر زمین زد و خرد كرد)). تواند آلونسوكانو را بیافریندمی
و ; تصور میرفت كھ دستگاه تفتیش افكار او را بھ زندان خواھد افكند، ولي فیلیپ چھارم از او حمایت كرد

. قریبا ھمگي مذھبي بودندھایي از چوب پرداخت كھ ت كانو ھمچنان بھ كشیدن تصویرھا و ساختن مجسمھ
كانو درآمد خود را . بنامند)) میكالنژ اسپانیا((این آثار باعث شدند كھ دوستداران نبوغ چند جانبھ او وي را 

بھ ھمان سرعت كھ بھ دست میآورد، معموال در راه صدقھ خرج میكرد، و در پیري چنان فقیر شد كھ 
كانو در بستر مرگ از پذیرفتن صلیبي كھ بھ او . تھیھ كندانجمن كلیسایي مجبور شد مبلغي جھت كمك بھ او 

  . داده بودند خودداري كرد و گفت كھ آن را بد تراشیدھاند

بارتولومھ استبان موریلیو كامال مرد دیگري بود، زیرا محجوب، مھربان، پرھیزكار، معبود شاگردان، 
ھنگام مركز ھنر در اسپانیا بھ شمار  وي در سویل، كھ در آن. محبوب ھموطنان، و منبع خیر و صدقھ بود

وي نقاشي ) ١۶١٧. (میرفت، در میان خانوادھاي دیده بھ جھان گشود كھ سیزده بچھ در آن تولد یافتھ بودند
را نزد خوان د كاستیلو فرا گرفت، ولي چون پدر و مادرش زماني درگذشتند كھ او چھاردھسالھ بود، وي 

تابلوھاي بچگانھ و سرسري براي بازار مكارھاي كھ ھر ھفتھ  مجبور شد نان خود را از طریق كشیدن
. رفت() و چون شنید كھ فیلیپ چھارم با ھنرمندان مھرباني میكند، بھ مادرید ; تشكیل مییافت بھ دست آورد
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در آنجا، برطبق روایت غیرموثقي، والسكوئز با او آشنا شد، او را در خانھ خود جاي داد، زمینھ ورودش 
  . یھاي سلطنتي فراھم آورد، و او را تشویق بھ مطالعھ در آثار ریبرا، ون دایك، و والسكوئز كردرا بھ گالر

علت آن بود كھ صومعھاي متعلق بھ . باز در سویل اقامت داشت ١۶۴۵اما میبینیم كھ موریلیو در سال 
ھنرمندان ; بود فرانسیسیان در این شھر مبلغ ناچیزي جھت ساختن ھفت تابلو بزرگ بھ وي پیشنھاد كرده

مشھور این مبلغ را مسخره كرده بودند، ولي موریلیو آن را پذیرفت و نخستین شاھكار خود را تحت عنوان 
مطبخ فرشتگان بھ وجود آورد، و در آن نشان داد كھ فرشتگان از آسمان فرود میآیند، با خود غذا میآورند، 

موریلیو اگر چھ كوشیده بود . ل قحطي غذا میدھندآن را میپزند، سفره میگسترند، و بھ پرھیزگاران در سا
كھ سبك مردانھ ریبرا و ثورباران را تقلید كند، این قصھ را با نظریھاي كھ خود درباره احساسات لطیف 

این تابلو و ھمچنین مرگ سانتاكالرا باعث شھرت او شدند، و نیمي از مردم باسواد . داشت روي تابلو آورد
از آنجا كھ این سفارشھا ھمگي مذھبي بودند، . ند و سفارشھاي زیادي بھ او دادندسویل بھ دیدن آنھا آمد

ھاي مسیحي آن  موریلیو تابلوھاي فراواني از حضرت مریم و خاندان مقدس و قدیسان كشید، و در افسانھ
اندازه زنان زیبا، مردان خوش اندام، كودكان دلفریب، رنگھاي سرخ، و محیط عرفاني نشان داد كھ 

  . تولیكھاي اروپا او را محبوبترین نمایش دھنده محبوبترین مذھبھا دانستندكا

موریلیو، كھ بدین ترتیب صاحب آب و ناني شده بود، در سي سالگي دل بھ دریا زد، زن گرفت، و خانھ 
خود را پر از سر و صدا و دعوا و نشاط نھ كودك خود كرد، و تا پایان عمر با رضایت خاطر براي آنھا 

جھت تصویر قدیس ) دالر كنوني ٠٠٠,۵در حدود (رئال  ٠٠٠,١٠انجمن كلیسا مبلغ . كشید زحمت
میگویند كھ پرندگان بھ داخل كلیسا میپریدند و میكوشیدند كھ روي سوسنھاي تابلو . آنتونیوس بھ او پرداخت

گفتھ  زئوكسیسرباره این قصھ ما را بھ یاد افسانھاي میاندازد كھ د. ھا نوك میزدند وي بنشینند، و بھ میوه
  . شده و یازده سال پیش از مرگ موریلیو بھ چاپ رسیده بود

اگر كاتولیكھاي . تابلوھایش را، اگر چھ تقریبا ھمگي مذھبي بودند، بھ طرزي انساني نھ كلیسایي، میساخت
ھاي متعدد او از آبستني معصومانھ حضرت مریم لذت بردند، فقط بھ آن علت نبود كھ آنھا بھ  ز نسخھاروپا ا

موضوعي كھ در نظر اسپانیاییھا و مردم آن عصر محترم بود دلبستگي داشتند، بلكھ از آن جھت بود كھ 
ت ولي محبوب زنان زیبا و پرحرار. این موضوع باعث میشد كھ زن بودن داراي معنویت و تقدس بشود

اندلس بودند كھ او را بھ كشیدن تابلوھایي مانند حضرت مریم در باغ گل و مریم كولیھا و تابلو تیره و 
  . زیباي خاندان مقدس با پرنده واداشتند

گذشتھ از اینھا، چھ كسي توانستھ است تصویر كودكان را بھتر از او بكشد تابلو عید بشارت موریلیو در 
دختر سیزده یا چھاردھسالھاي را بھ ما نشان میدھد كھ كمرو و ظریف است، و ) دمادری(موزه پرادو 

اما در مورد شكلھاي بسیاري كھ موریلیو از كودكي مسیح میكشید، مدلھا را . شاھكار خلقت بھ شمار میرود
اي شاید اینھا بودند كھ بھ ج. در میان اطفال زیبایي كھ در خانھ یا كوچھ او بودند جست و جو میكرد

  موضوع معیني توجھ او را جلب مي 

. كردند، و او تصویر آنھا را مثل تصویر كودكان آثار دیگر ھنرمندان دوره رنسانس در ایتالیا میكشید
. موریلیو ھرگاه نمیتوانست كودكان را در آثار مذھبي خود نشان دھد، تصویر آنھا را جداگانھ میكشید

كودكاني كھ ; كودكاني كھ مشغول انداختن طاسند: از آنان دارددر مونیخ تابلوھاي زیادي )) خانھ ھنر((
یا كودكي كھ مشغول جویدن نان ; ھندوانھ خوردن را وسیلھ قابل تحملي براي شستن صورت خود میدانند

  . است و مادرش در ھمان حال شپش سر او را میجوید

وشبختي با یكدیگر جنگیده و از ھم از تابلو كودكي كھ بھ پنجره تكیھ داده است معلوم میشود كھ پول و خ
) لوور(از تابلو بچھ گدا . بگذارید كھ این كودك طفلي با سگ باشد و دنیا بھ كام او بگردد. جدا شدھاند

پیداست كھ این نقاش ایدئالیست از موضوعات خارقالعاده چشم پوشیده بود و در روي زمین بھ زندگي 
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موریلیو در واقعگرایي خود ھنوز . دوست داشتني مییافتھاي ژنده  مینگریست، و آن را حتي در جامھ
  . ایدئالیست بود

ولي در پایان ورق برگشت، . موریلیو بیآنكھ با حادثھ ناگواري روبرو شود، زندگي كرد و تابلو كشید
ھنگامي كھ براي تكمیل تابلویي در یكي از كلیساھاي كادیث از چوب بست باال میرفت، ناگھان پایش لغزید 

زمین افتاد و چنان بھ سختي بھ فتق دچار گشت كھ خونش مسموم شد، و پس از چندي این فرزند  و بر
طبق دستور . ، در حالي كھ فرصت تكمیل وصیتنامھ خود را نیافتھ بود)١۶٨٢(محبوب اسپانیا درگذشت 

روي  او، تصویر استخوان مردھاي را روي سنگ گورش نقر كردند و اسمش را بھ انضمام این عبارت بر
  )). چنان زندگي كن كھ گویي نزدیك است بمیري((آن نوشتند، 

آثار موریلیو مدت دو قرن مورد توجھ كساني بود كھ بھ مفھومھاي تابلوھاي او بیش از نحوه ابراز آن 
سرداران ناپلئون شھرت موریلیو را با دزدیدن آثار او و فروختن آنھا، بھ عنوان . مفھومھا عالقھ داشتند

  . روع، باال بردندغنایم مش

موریلیو . اشخاص بیكفایتي از تابلوھاي او تقلید كردند و نقادان را بر آن داشتند كھ ھنر او را ناچیز بدانند
او بھ . اگر چھ در فن خود مھارت داشت، استادیش، در نتیجھ محبوبیت او در نزد امناي كلیسا، محدود شد

و احساساتي زندگي را میداد، و از این رو آنچھ در آغاز  ھاي زنانھ سھولت بھ خود اجازه گرایش بھ جنبھ
قدیساني كھ در آثار او برآمدھاند بھ . زیبا بود، براثر تكرار، بھ صورت چیزي قشنگ ولي غیر موثر درآمد

اندازھاي نظر بر آسمان داشتند كھ ھنگامي كھ اروپاییان از موضوعات مذھبي چشم پوشیدند، موریلیو را 
از نظر انداختند، در اثنایي كھ  ١۶٨٠بھ ھمان علت، اروپاییان نقاشي اسپانیایي را پس از . تندنیز نادیده گرف

اروپاییان مشغول بحث درباره مسیحیت بودند، اسپانیا بھ میراث قرون وسطایي خویش چسبیده بود و ھنر 
  . آن كشور تا زمان گویا جھان را تكان نداد

خود طال و جستجوي آن در خارج . خاتمھ دادند)) عصر طالیي(( ھا عامل مھم بھ طي زندگي موریلیو، ده
  جواني و قدرت اسپانیا از زندان آن شبھ جزیره بھ منظور : از آن عوامل بود
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باعث . طالیي كھ بھ اسپانیا فرستاده شد زندگي اسپانیاییھا را فاسد كرد; كشف و استعمار امریكا گریخت
تشویق تنبلھا شد، و قیمتھا را باال برد، یا بھ جیب مردم ھلند و جنووا كھ تجارت اسپانیا را در دست داشتند، 

  . ریختھ شد

آورد، موریسكوھا را كھ قومي فعال بودند از كشور  دولت فلزھاي گرانبھا را انباشت، ارزش پول را پایین
بر ھر كاالیي آن قدر مالیات . بیرون راند، مناصب و مقامات را زیاد كرد و آنھا را بھ اشخاص فروخت

بست كھ اقتصاد دچار وقفھ شد، و ثروت خود را در لشكركشیھاي دریایي و اسراف و تبذیرھاي درباریان 
عت رو بھ انحطاط نھاد، بیكاري باال گرفت، تجارت از رونق افتاد، جمعیت در این ضمن، صن. بر باد داد

اركان دولت، كھ خود را بزور جزو اشراف میشمردند، شان . كم شد، و شھرھا بھ صورت ویرانھ درآمدند
و براي مقابلھ با ; ھا گذاشتند ھایي جھت گردآوري صدقھ در كوچھ جعبھ; و وقار خود را از دست دادند

لشكرھاي . ي خود در داخل، و شكستھاي نظامي در خارج، از ھر خانھاي تقاضاي پول كردندبیكفایت
اسپانیا، كھ از سیسیل، ناپل، و میالن حفاظت میكردند، با رنج بسیار از جنگلھا و بیابانھاي امریكا 

شكست میگذشتند، در جنگھاي سي سالھ نابود میشدند، در مبارزه علیھ سرسختي باور نكردني ھلندیھا 
میخوردند، و منابع انساني و مادي كشوري كوچك و نیمھ خشك و كوھستاني را كھ در مرزھاي خود 

ھا و كلیساھا باقي  تنھا صومعھ. گرفتار دریایي پر از رقیبان تجاري و دشمنان بحري بود بر باد میدادند
د، چسبیده بودند و بھ شماره ماندند، و آنھا نیز بھ دارایي عظیم و غیرمنقول خود، كھ مشمول مالیات نمیش

راھبان، كھ تنبلي آنھا مستلزم مخارج گزاف بود، میافزودند، در اثنایي كھ مذھب با وعده بھشت از 
دشواري فقر میكاست و فكرھا را خفھ میكرد و اسپانیاییھا را بر آن میداشت كھ طبق گذشتھ خود زندگي 

امور تجاري را بھ دست میگرفتند، و وارد مرحلھ كنند، فرانسھ و انگلستان صنعت را تشویق میكردند، 
  . ھماھنگي با محیط متغیر بھ منزلھ جوھر حیات و ارزش آن بھ شمار میرود. نویني میشدند
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  فصل سیزدھم 

  

  مبارزه بھ خاطر فرانسھ 

١۵۵١- ٩۵٧۴   

I -  رقیبان  

ھا،  گروه. بشر تا زماني كھ از ناامني میترسد یا آن را بھ خاطر دارد، حیوان رقابت كنندھاي بیش نیست
ھا، ملتھا، و نژادھا نیز اگر احساس خطر كنند، مانند افرادي كھ آنھا را تشكیل میدھند، حریصانھ بھ  طبقھ

; مند باشند، شدیدتر رقابت میكنندرقابت میپردازند، و اگر كمتر با قانون آشنا و از حمایت كمتري بھرھ
در آشوبي كھ در اروپا از زمان اصالح دیني . طبیعت ھمھ موجودات زنده را وارد این غوغا میكند

برپا بود، نوعي رقابت گروھي درگرفت كھ در آن از مذھب بھ عنوان ) ١۶۴٨(تا صلح وستفالي ) ١۵١٧(
ھنگامي كھ مبارزان، پس از یك قرن كشمكش، . شدلفافھ و سالحي جھت مقاصد اقتصادي و سیاسي استفاده 

  . ھا از آیین مسیح بندرت اثري دیده میشد اسلحھ خود را بھ زمین نھادند، در میان خرابھ

فرانسھ، كھ از سال )) جنگھاي مذھبي((; فرانسھ قبل از سایر كشورھا صدمھ دید و قبل از ھمھ بھبود یافت
براي آلمان و ) ١۶١٨١۶۴٨(ن كشور مانند جنگھاي سي سالھ بھ طول انجامید، براي ای ١۵٩۴تا  ١۵۶٢

. ھنگامي كھ ھانري دوم در نیزھبازي سواره درگذشت. براي انگلستان بود) ١۶۴٢١۶۴٨(جنگ داخلي 
و فرزند پانزدھسالھاش با نام فرانسواي دوم برتخت نشست، ملت فرانسھ، در نتیجھ مبارزه ) ١۵۵٩(

و والوا، بھ ورشكستگي گرفتار آمده بود، در آن زمان ھمھ عواید ساالنھ طوالني میان پادشاھان ھاپسبورگ 
چھار سال بود كھ قضات حقوقي . لیور بود ٠٠٠,٠٠٠,۴٣لیور، و قروض عمومي  ٠٠٠,٠٠٠,١٢دولت 

در سال . دیگر امكان نداشت كھ مردم فرانسھ را بھ پرداخت مالیات ترغیب كنند. دریافت نداشتھ بودند
ورود طال و نقره امریكا از طریق . تیجھ اوضاع خراب مالي، دچار بحران اقتصادي شدلیون، در ن ١۵۵٩

اسپانیا و پرتغال بھ فرانسھ باعث بیارزش شدن پول و باال رفتن قیمتھا و رقابت شدید میان دستمزدھا و 
استفاده قیمتھا شد، و از این وضع كساني جز سرمایھداران مطلع، كھ در امور بازرگاني قمار میكردند، 

دولت كوشید كھ با صدور فرماني حداكثر قیمتھا و دستمزدھا را تعیین  ١۵٧٧و  ١۵۶٧در سالھاي . نبردند
و شاید ھم این خود . تورم پولي ادامھ یافت. كند، ولي ھرج و مرج اقتصادي مانع از اجراي قوانین شد

ت كننده در فرانسھ ھمانا كلیساي تنھا دستگاه پیشرف. طریقھاي غیرمذھبي براي ادامھ جنگھاي مذھبي بود
كاتولیك بود كھ چھل و نھ ھزار كشیش، ھشتاد ھزار راھبھ، ھفتاد ھزار راھب، دوھزار و پانصد یسوعي، 

یك سوم و بھ قولي دو سوم ثروت . كلیساھاي جامع، مراكز اسقفي مجلل، و اراضي وسیع و آباد داشت
ي، عالقھ بھ حفظ یا كسب این ثروت كلیسایي قرار در پشت جنگھاي مذھب. فرانسھ متعلق بھ كلیسا بود

  . داشت

از خوشبختي كلیسا، شارل دوگیز، كھ در سي و پنج سالگي كاردینال لورن شده بود، وزیر اعظم فرانسواي 
خانواده دوكي گیز نام خود را از قصري گرفتھ بود كھ در حوالي الن قرار داشت، ولي مركز . دوم بود

كاردینال مردي خوش اندام، . بود كھ چندي قبل بھ تصرف فرانسھ درآمده بود عمده آن در لورن واقع
تیزھوش و محجوب، و مدیري الیق بود و بھ التیني، فرانسوي، و ایتالیایي سخن میگفت، ولي عالقھ او بھ 

 ثروت و قدرت، ریاكاري مودبانھاش، آمادگي او در قلع و قمع بدعتگذاران و انتقام گرفتن از مخالفان و
برادر ارشد او . تقلیل دلیرانھ مخارج دولت باعث ایجاد دشمناني براي او در میان طبقات گوناگون شد
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فرانسوا دوگیز در عملیات سوقالجیشي و جنگ شھرتي كسب كرده بود، و در این ھنگام وزارت جنگ را 
ناچار مجبور  بھ عھده داشت، ولي چون براثر ورشكستگي ملي مجبور بھ اتخاذ روشي صلحجویانھ بود،

فرانسوا عاشق شھرت، لباسھاي فاخر، . بود كھ حس جاھطلبي خود را با بطالت ناراحتكنندھاي سیراب كند
ولي اخالق و ادب و وقار و رفتارش باعث محبوبیت شدید او نزد كاتولیكھاي فرانسھ ; و سواركاري بود

این شخص با برادرش . از میان برد وي بدعت را تحمل نمیكرد، و معتقد بود كھ باید آن را با زور. شد
ھمعقیده بود كھ، اگر فرانسھ مانند آلمان و انگلستان بھ آیین پروتستان بگرود، كلیسا از بین خواھد رفت و 

فرانسھ آن شوق و ذوق مذھبي را كھ موجبات نظم اجتماعي و وحدت ملي را فراھم آورده بود از دست 
ز براي دفاع از مذھب و قدرت خود با خطرھاي فراواني مواجھ از این رو اعضاي خانواده گی. خواھد داد

  . عدھاي از آنھا نیز بھ مرگي نابھنگام درگذشتند و مسئول پریشاني فرانسھ شناختھ شدند. شدند

ھوگنوھا دیگر بھ عنوان اقلیت بیچاره و ضعیفي از پروتستانھاي فرانسھ كھ تحت رھبري و الھام كالون 
، بلكھ كساني بودند كھ بھ علل مذھبي و اجتماعي علیھ كلیسا سر بھ شورش برداشتھ بودند بھ شمار نمیآمدند

میشلھ اظھار داشت كھ تا سال . كالون عده آنھا را یك دھم جمعیت فرانسھ تخمین زد ١۵۵٩در سال . بودند
د، مخصوصا این عده در ھر ایالتي از دوفینھ تا برتاني مراكزي داشتن. تعداد آنھا دو برابر شده است ١۵٧٢

در جنوب باختري فرانسھ، كھ سھ قرن پیش از آن بدعتگذاران آلبیگایي در آنجا ظاھرا قلع و قمع شده 
ھوگنوھا، با وجود قوانیني كھ توسط فرانسواي اول و ھانري دوم علیھ آنھا وضع شده بود، مجالس و . بودند

رد تقدیر ایراد میشد لذت میبردند، ھاي ھیبتآمیزي كھ در مو نیایش خود را تشكیل میدادند، از موعظھ
 ١۵۵٩مھ  ٢۶ھایي علیھ نقایص كلیسا و ظلم و ستم خانواده گیز منتشر میكردند، و سرانجام در  جزوه

این عده اگر چھ وفاداري خود را . مجلسي عمومي در پاریس، و آن ھم بدون وحشت از پادشاه، تشكیل دادند
ي را كھ در آنجا پروتستانھا در اكثریت بودند، برطبق اصول بھ مقام سلطنت ابراز داشتند، اداره مناطق

گذشتھ از این، مانند ھر اقلیت مظلومي، برنامھاي موقتي در مورد آزادي تنظیم . جمھوري اعالم كردند
را در سرتاسر )) مذھب راستین((كردند، ولي با كاتولیكھا در این موضوع ھمعقیده بودند كھ دولت باید 

فرضیھ اخالقي آنھا از اصول اخالقي دشمنانشان، كھ بر اثر گذشت روزگار متزلزل شده فرانسھ رایج كند 
بود، سختتر بود، زیرا آنھا از رقص و لباسھاي تفنني و تئاتر اجتناب میكردند، و رفتار كساني را كھ بھ 

مردان از زنان ((درباره آن بھ پسر خود گفتھ بود در این محل  آلبره/ددربار میرفتند یعني بھ جایي كھ ژان 
  . بھ باد انتقاد میگرفتند)) دعوت نمیكنند، بلكھ زنانند كھ مردان را بھ نزد خود فرا میخوانند

ھب بھ مثابھ سرپوشي مذ((، چنین میپنداشت كھ در ھر دو فرقھ )مدیچي(ملكھ مادر، كاترین دو مدیسي 
شاید در )). و با وجود این، چیزي جز مذھب در دل آنان نیست; است كھ براي اخفاي سونیت بھ كار میرود

این گفتھ مبالغھاي وجود داشتھ باشد، ولي بدون تردید در ماوراي كشمكش مذھبي، عوامل اجتماعي و 
ماندند، زیرا در این كشمكش ھیچگونھ نفع  كشاورزان نسبت بھ آیین كاتولیك وفادار. اقتصادي قرار داشت

و در عقاید فرقھ پروتستان، كھ اعتقاد بھ تقدیري خشن جزو اصول آن بود، ھیچ گونھ عاملي ; مادي نداشتند
طبقھ كارگر، كھ . را بگیرد) كاتولیك(نمیدیدند كھ جاي اساطیر تسلیبخش و جشنھاي نشاطانگیز مذھب قدیم 

ي شورش آمادگي نداشت، از كارفرمایان انتقاد میكرد، و موافق اصالح دیني از حیث تعداد مھم نبود، برا
ھمچنانكھ در انگلستان در زمان اللردھا و پیرایشگران، و در . بود، زیرا آن را باعث تغییراتي میدانست

طبقات متوسط ھم . دیده شد، انجیل بھ صورت كتابي براي انقالب درآمد)) جنگ كشاورزان((آلمان ضمن 
. مواعظ كشیشان دلیري كھ در ژنو تربیت میشدند و بھ فرانسھ اعزام میگشتند مشتاقانھ گوش فرا میدادندبھ 

ھاي بزرگ صنعتي با آلمانیھا، انگلیسیھا، و سویسیھاي مترقي مالقات  پیشھوران ھم كھ در نمایشگاه
بھ عالوه، از دست . پي میبردندمیكردند، بھ اتحاد موفقیتآمیز این بازرگانان با فرمانروایان پروتستان آنھا 

اسقفھا و بارونھایي كھ تجارت را خوار میشمردند و بھ روشھاي قرون وسطایي دلبستگي داشتند، اھانتھا 
و ھنگامي كھ شنیدند كالون نسبت بھ كار و پیشھ و امور مالي نظر مساعد دارد و اشخاص ; دیده بودند

. ر اخالق مردم شریك و سھیم میكند، بسیار شاد شدندغیركلیسایي را در اداره امور كلیسا و نظارت ب
اصوال پیشھوران از مشاھده ثروت كلیسا، پرداخت عشریھ امور كلیسایي، جھت و ھمچنین پرداخت باج و 

گذشتھ از این، چون پادشاھان نواحي مستقل را، كھ قرنھا تحت . خراج قرون وسطایي خشمگین بودند
. مركزي كرده بودند، پیشھوران نسبت بھ آنھا كینھاي در دل داشتندسیادت پیشھوران بود، مطیع حكومت 
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حتي بانكداران با ھوگنوھا موافق بودند، زیرا پروتستانھا با تنزیل پول مخالف نبودند، در صورتي كھ كلیسا 
 از روزگار قدیم با تنزیل پول مخالفت كرده و فقط در این اواخر تا اندازھاي دست از مخالفت خود برداشتھ

  . بود

بسیاري از اشراف بتدریج طرفدار شورشیان شدند، زیرا آنھا نیز از وجود قدرت در دست دولتي متحد 
شاید آنان از كار شاھزادگان مستقلي كھ بھ اتفاق پروتستانھا در برابر امپراطور و پاپھا قد . ناراضي بودند

بیمیل نبودند تا از این ھوگنوھاي دلیر  علم كرده و اموال كلیسا را بھ دست آورده بودند آگاھي داشتند، و
اشراف دشتھا، محصوالت، و كشاورزان فرانسھ را . براي تادیب و مطیع ساختن پادشاه استفاده كنند

ھاي آنان بودند، و ایاالت آن را اداره  زیرنظر داشتند، ارتش این كشور را آنھا تشكیل میدادند، مالك قلعھ
یز طرفدار اصالح دیني میشدند، این نھضت از پشتیباني ملت برخوردار بنابر این، اگر اشراف ن. میكردند

. كاردینال دولورن بھ ھانري دوم اخطار كرده بود كھ اشراف بھ ھوگنوھا میپیوندند ١۵۵٣در سال . میشد
در نورماندي، برتاني، پواتو، آنژو، من، و سنتونژ، علنا رھبري شورش ھوگنوھا را بھ  ١۵۵٩در سال 

  . دعھده گرفتن

ھاي مغرور بوربون با سلسلھ والوا، كھ در فرانسھ سلطنت میكردند، سر خصومت و عناد داشتند،  خانواده
زیرا اعضاي این سلسلھ شارل دوك بوربون را مجبور بھ خیانت كرده و موجبات مرگ زودرس او را 

اي خانواده گیز، كھ گذشتھ از این، خشمگین بودند كھ بر اثر اقدامات اعض) ١۵٢٧. (فراھم آورده بودند
نسبت بھ قبیلھ خود تعصب داشتند، از شركت در امور دولتي محروم شده بودند، آن ھم قبیلھاي كھ بھ نظر 

لویي . آنھا خارجي میآمد، زیرا از ایالت لورن بودند و پیوستگي آنھا با آلمان بھ مراتب بیش از فرانسھ بود
ه، از اعقاب لویي نھم، داراي خون پادشاھي بود و بھ اول از خانواده بوربون و ملقب بھ پرنس دو كند

این شخص بھ ھوگنوھا پیوست و ضمن آنكھ میخواست با كمك آنھا بھ . مراتب بر خانواده گیز برتري داشت
برادرش آنتوان دوبوربون، كھ در ناوار رسما سلطنت میكرد، ولي در واقع بر . قدرت برسد، درگذشت

آلبره از ھوگنوھا /تسلط داشت، تا مدتي بر اثر نفوذ زنش ژان د) فرانسھ در جنوب باختري(ایالت بئارن 
ژان دختر جسور مارگریت دوناوار بود كھ طبعي آرام داشت و، بھ احترام برادر خود . طرفداري میكرد

ولي پنھاني از عده زیادي از بدعتگذاران و . فرانسواي اول، ظاھرا نسبت بھ آیین كاتولیك وفادار مانده بود
مادر ژان، با توجھ بھ امور غیرمذھبي و شعر، نماینده رنسانس بود، در . ھوگنوھا طرفداري كرده بود

زنھاي . صورتي كھ خود او نمونھ وظیفھ و اخالق زنان فرانسوي در دوره اصالح دیني بھ شمار میرفت
یت میكردند كھ مذكور در امور مذھبي تا حد تعصب شور و ھیجان داشتند، و فرزندان خود را طوري ترب

ژان فرزند معروف خود، یعني ھانري چھارم، را . جنگ مقدس را تا مرحلھ پیروزي یا مرگ ادامھ دھند
بر طبق اصول اسپارتیھا و پیرایشگران تربیت كرد، و پیش از آنكھ توجھ او را بھ عیش و نوش دوره 

بوده باشد، زیرا این شخص داراي احتمال دارد كھ ژان شیفتھ گاسپاردو كولینیي . رنسانس ببیند، درگذشت
صفاتي بود كھ اودر نظر داشت، یعني مرد شریفي كھ داراي عنوان و شخصیت بود، رھبر با احتیاط و 

باوفاي ھوگنوھا بھ شمار میرفت، ھم سیاستمدار و ھم سربازي خشن بود، و اخالق مھذبي داشت كھ باعث 
  . خجالت درباریان آراستھ و بیدین میشد

. یروان خود، كھ از فرقھ ھوگنو بودند، توصیھ كرده بود كھ در برابر دولت مقاومت شدید نكنندكالون بھ پ
ھانري دوم بھ تمام قضات دستور داده بود كھ . ولي كاسھ صبر آنھا درنتیجھ زجري كھ میدیدند، لبریز شد

صرار خانواده فرانسواي دوم، در نتیجھ ا) ١۵۵٩ژوئن (حكم قتل پروتستانھاي متعصب را صادر كنند، 
گیز، این فرمان را تجدید كرد و دستور داد كھ محل تجمع پروتستانھا را خراب كنند، و ھر كس كھ 

بدعتگذار محكومي را، ولو از خویشان باشد، در خانھ خود پناه دھد یا قضات را از این امر آگاه نسازد، 
آمیز یا امتناع از حضور در مراسم ھجده نفر بھ جرم بدعت تعصب ١۵۵٩در پنج ماه آخر سال . اعدام شود

صدھا نفر از ھوگنوھاي فرانسھ بھ . قداس یا پذیرفتن تشریفات مخصوص كاتولیكھا محكوم بھ مرگ شدند
كساني كھ در فرانسھ ماندند خود را براي جنگ داخلي . ژنو گریختند، و در آنجا كالون از آنھا حمایت كرد

  . آماده كردند
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بور را، بھ مجازات آنكھ در پارلمان پاریس علیھ تعقیب مخالفان مذھبي سخن آن دو  ١۵۵٩دسامبر  ٢٣در 
. پس از چندي، گاسپار دو ھو را در قصر ونسن بھ امر خانواده گیز خفھ كردند. گفتھ بود، در آتش انداختند

ار برادرش گودفروا دو باري، ملقب بھ سنیور دو الرنودي، با اشراف و جمعي دیگر توطئھاي چیدند، و قر
كاردینال دو لورن از این توطئھ . شد كھ اعضاي خانواده گیز را در آمبواز دستگیر كنند و از كار براندازند

جمعي را بھ دار آویخت، گروھي را گردن ; آگاھي یافت و قوایي گردآورد و بر توطئھكنندگان غالب آمد
ریخنویسان معاصر این واقعھ یكي از تا. زد، و عدھاي را در گوني نھاد و بھ رودخانھ لوار انداخت

، ))تا یك ماه تمام جز دار زدن یا در آب انداختن كاري صورت نمیگرفت، ولوار پر از جسد شد: ((میگوید
او نیز بھ دربار . كنده بھ دربار احضار شد تا اتھاماتي را كھ در مورد توطئھ بھ او زده بودند جواب گوید

  . شان دادن حق از باطل، تھمت زنندگان را بھ مبارزه طلبیدشتافت و آن اتھامات را رد كرد و، براي ن

  . از آنجا كھ مدركي علیھ او نشان داده نشد، او را آزاد كردند

مقام عالي توطئھكنندگان، شدت زجر و تعقیب و عالقھ )) توطئھ آمبواز((كاترین دومدیسي، كھ از نتیجھ 
ود، پادشاه ضعیف النفس و افراد ناراضي خانواده شدید ھوگنوھا و اشراف بھ انتقام كشیدن ناراحت شده ب
سپس میشل دو لوپیتال را بھ صدارت عظما گماشت . گیز را بر آن داشت تا مدتي راه اعتدال در پیش گیرند

میشل در ایتالیا تحصیل كرده بود و، بھ . و بھ او دستور داد كھ صلح را در فرانسھ برقرار كند) ١۵۶٠(
و ھنگامي ھم كھ در فرانسھ قاضي بود، نسبت ; د، بھ اومانیسم گرویده بودجاي آنكھ شخص متعصبي بشو

در این وقت ھمان مطالبي را كھ . بھ كاتولیكھا و پروتستانھا، ھردو، با لطف و مالحظھ رفتار كرده بود
ھر كس براي خود مذھبي انتخاب : ((باعث سوختھ شدن دو بور شده بود، در پارلمان عنوان كرد و گفت

ما باید . بعضي از مردم مایلند كھ مذھب آنھا مورد قبول واقع شود و سایر مذاھب از میان برود. ستكرده ا
كاترین در تعقیب این منظور شورایي )). با یكدیگر بعدالت رفتار كنیم و طریقھاي براي زندگي با ھم بیابیم

كولینیي در . فونتنلبو تشكیل شددر  ١۵۶٠اوت  ٢١از اعیان كاتولیك و پروتستان فرا خواند و این شورا در 
این شورا عریضھاي از طرف ھوگنوھا بھ پادشاه تقدیم داشت كھ در آن این فرقھ وفاداري خود را نسبت بھ 

بعضي از . پادشاه اظھار داشتھ و خواستھ بودند كھ بتوانند مراسم مذھبي خود را در كمال آزادي انجام دھند
اعتدال در پیش گیرند، و بھ روحانیان توصیھ كردند كھ در اخالق  اسقفھا از ھر دو طرف خواستند كھ راه

  . خود تجدید نظر كنند

شورا بھ این نتیجھ رسید كھ مسائل مربوطھ مستلزم آن است كھ نمایندگاني از تمام قسمتھا و طبقات فرانسھ 
تشكیل شود، و در این  در دھم دسامبر) اتاژنرو(پادشاه نیز فرمان داد كھ چنین مجلسي . بھ دور ھم گرد آیند

ضمن امر كرد تا زماني كھ مجلس جدید بھ مسائل مورد بحث فرانسویھا نپرداختھ است، ھیچ گونھ 
  . محاكمھاي بھ سبب بدعت صورت نگیرد

بوربونھاي پروتستان، از بیم دستگیر شدن، از شركت در شوراي اعیان امتناع كرده بودند، پرنس دو كنده 
امیدي بھ آشتي نداشتند، مشغول توطئھ شدند تا لشكري فراھم آورند، دولت مستقلي  و آنتوان دو بوربون، كھ

اما یكي از قاصدان كنده بھ دست عمال دولت افتاد، و . تشكیل دھند، و لیون را بھ پایتختي برگزینند
محاكمھ از این رو، كنده را دستگیر و . ھایي كھ او ھمراه داشت نشان دادند كھ توطئھاي در كار است نامھ

خانواده گیز قدرت استبدادي سابق را از . كردند و قرار گذاشتند كھ او را در دھم دسامبر اعدام كنند
  . سرگرفت

برادرش . در سن شانزدھسالگي وضع تازھاي پیش آمد) پنجم دسامبر(ناگھان بر اثر مرگ فرانسواي دوم 
د مادرش نیابت سلطنت را بھ عھده شارل نھم جانشین او شد، ولي چون ده سال بیشتر نداشت، حاضر ش

این زن نیز بھ الیزابت ملكھ انگلستان و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا پیوست تا ھرج و مرج اروپا را بھ . بگیرد
  . صورت دو اردوگاه رقیب درآورد
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II - مدیچي(كاترین دومدیسي (  

با آنكھ مدت چھار قرن است كھ درباره این زن عقاید متفاوتي ابراز میشود، ھنوز او بھ صورت معمایي 
كاترین از اخالف لورنتسو كبیر از نوادگان برادر پاپ لئو دھم، و نمونھ خانواده مدیچي . باقي مانده است

در فلورانس بھ  ١۵١٩سال  وي در. بود كھ براي فرمانروایي آفریده شده و در فطرتش زیركي نھفتھ بود
و كاترین در میدان ; دنیا آمد، ولي پدر و مادرش پیش از آنكھ او یكماھھ شود، بر اثر سیفیلیس درگذشتند

نبرد سیاسي خویشانش بھ صورت مھرھاي ناچیز و قابل انتقال باقي ماند، تا اینكھ عمش پاپ كلمنس ھفتم 
وي مدت ده سال . م، كھ بعدا پادشاه فرانسھ شد، درآورداو را در چھاردھسالگي بھ عقد ازدواج ھانري دو

اما پس از این مدت كاترین . كودكي نزاد، و در این ضمن شوھر غمگینش خود را وقف دیان دو پواتیھ كرد
تا ده سال و تقریبا ھر سال كودكي زایید، آرزومند بود كھ بتواند بر تخت سلطنت بنشاند، و براي این 

سھ تن دیگر بھ سلطنت فرانسھ ; سھ تن از این كودكان در طفولیت درگذشتند. كشید ھایي نیز منظور نقشھ
تقریبا ھمھ آنھا با واقعھاي غمانگیز مواجھ شدند، و خود او بیش از ھمھ . رسیدند، و دو نفر آخر ملكھ شدند

. ھده كردآنھا مصیبت دید، زیرا مرگ شوھر و سھ تن از فرزندان خود را كھ بھ سلطنت رسیده بودند مشا
كاترین در ایامي كھ ملكھ یا ملكھ مادر بود، تحوالت چھار سلطنت را تحمل كرد، و در نتیجھ احتیاط و 

  . خودداري و ھمچنین ریاكاري بیشرفانھ جان سالمت بھ در برد

یعني اندام زیبایي )) وقتي نقابي بر چھره داشت، زیباتر بود((یكي از معاصرانش گفتھ است كھ این زن 
و انگشتاني )) رانھاي زیبا((و )) سینھاي سفید و برجستھ((داشت، و برانتوم تاكید كرده است كھ كاترین 

انش از حد معمول كلفتتر، ولي سیماي او نامتناسب، چشمانش بیش از اندازه درشت، لب. ظریف داشتھ است
كاترین ھرگاه میخواست مردي را شیفتھ خود كند، این كار را بھ . و دھانش نیز بیش از اندازه گشاد بود

از زنان زیبا داشت كھ )) سواراني پرنده((شایعاتي موجود بود مبني بر آنكھ او . وسیلھ دیگري انجام میداد
كاترین، كھ در نتیجھ تفوق . موضوع ظاھرا افسانھاي بیش نیست میتوانستند مردان را رام او كنند، ولي این

دیان در سیاست و عشق جریحھدار شده بود، پس از مرگ ھانري، با اعمال نفوذ در پشت پرده ظرف مدت 
  . سي سال از دیان انتقام گرفت

چون در . بودندزیركي او جبران بیكفایتي فرزندانش را میكرد، و اگر چھ آنھا از دخالتھاي مادر عصباني 
كاترین، كھ در گردابي از انقالب مذھبي . امر سلطنت كاري از پیش نمیبردند، بھ مداخالت او رضا میدادند

افكنده شده و بھ وسیلھ اشراف متجاوز و متعصبان مذھبي محاط شده بود، ناچار با تنھا سالحھایي كھ در 
  یي، و سیاست اختیار داشت یعني با پول خانواده مدیچي، فطانت ایتالیا
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ماكیاولي كتاب شاھزاده را بھ پدرش اھدا . موزه خاص ماكیاولي میجنگید. كاترین دو مدیچي، مكتب كلوئھ
و كاترین بھ دستورھاي او زیاد احتیاج نداشت، زیرا اصول آن را عمال ھمھ جا در ایتالیا و ; كرده بود

سر تمام سیاستمداران اطراف خود كاله گذاشت، در  او نیز مانند الیزابت ملكھ انگلستان. فرانسھ دیده بود
)). نیرنگھایي موثرتر از تمام اعضاي شوراي سلطنتي داشت((دروغگویي بر آنھا پیشي گرفت، و بھ قولي 

یكي از ناظران ایتالیایي گفتھ است كھ . كاترین در اداره امور رنج بسیار كشید و آنھا را خوب انجام داد
و حال آنكھ بھ طریقي )) جام نمیگیرد و او بندرت فرصت پیدا میكند كھ غذا بخوردھیچ كاري بدون او ان((

اخالق شخصي او بھتر از اخالق دیگران بود، زیرا ظاھرا نسبت بھ شوھر بیوفاي خود و . فربھ شد
بزرگترین . ھمچنین نسبت بھ خاطره او وفادار ماند و تا پایان عمر جامھ سوگواري را از تن بیرون نیاورد
  : جانشین او، یعني ھانري چھارم، در باره او بھ مدارا داوري كرده است و گفتھ است

میخواھم از شما بپرسم زني كھ بر اثر مرگ شوھرش با پنج فرزند خردسال بھ جا مانده و گرفتار دو 
واده و خان) بوربون(خانواده در فرانسھ شده بود كھ ھدفي جز تصرف تاج و تخت نداشتند یعني خانواده ما 

گیز چھ كاري میتوانست بكند آیا مجبور نبود كھ كارھاي عجیب و غریبي انجام دھد، و اول یكي و بعد 
دیگري را اغفال كند تا بتواند پسرانش را، كھ بھ ترتیب بر اثر اقدامات آن زن زیرك سلطنت كردند، از 

  . خطر بركنار دارد تعجب میكنم كھ چرا كارھایي بدتر از اینھا نكرد

این . قابل قبول است ١۵٧٠وان گفت كھ این ارزیابي منصفانھ از رفتار كاترین براي دوره پیش از سال میت
ھا و نیروھاي رقیب شده بود، آنھا را علیھ یكدیگر برمیانگیخت، و در این مورد  زن، كھ گرفتار خانواده

ا بھ خوبي درك كردھام كھ اگر خدا بخواھد، نمیگذارم ھیچ فرقھاي برمن مستولي شود، زیر: ((نوشتھ است
آنھا خدا، پادشاه، و مرا كمتر از منافع خود دوست دارند، و ارضاي حس جاھطلبي خود را مقدم 

كاترین از آنجا كھ بیش از اندازه پایبند اصول رنسانس ایتالیایي بود، عالقھاي بھ مسئلھ تقدیر و )). میشمرند

pymansetareh@yahoo.com



است از كلیسا مبلغي براي جلوگیري از ورشكستگي سختگیریھاي ھوگنوھا نداشت، و گذشتھ از این میخو
با وجود این، حاضر بود كھ بھ خاطر فرانسھ دختر خود مارگریت را بھ عقد ازدواج ھانري دو . قرض كند

ناوار، كھ از ھوگنوھا بود درآورد و الیزابت را، كھ از طرف پاپ تكفیر شده بود، براي فرزندش ھانري 
نبھ سیاسي و سلسلھاي مورد توجھ قرار میداد و عالقھاي بھ قضایاي مذھبي كاترین اوضاع را از ج. بگیرد

وي مجبور بود كھ كشور تقسیم شده خود را از خطر اسپانیا و اتریش، كھ قرار بود . و اقتصادي نداشت
عھدنامھ كاتو كامبرزي باعث شده بود كھ قدرت . تحت رھبري خانواده ھاپسبورگ متحد شوند، حفظ كند

ر فالندر باقي بماند و آن دولت بھ طور خطرناكي در شمال خاوري فرانسھ بھ اراضي این كشور اسپانیا د
در ھر لحظھ ممكن بود آتش جنگ میان دو خانواده والوا و ھاپسبورگ شعلھور شود، و در این . تجاوز كند

جي مستلزم صورت فرانسھ بھ سرباز و سالح ھوگنوھا و ھمچنین كاتولیكھا نیازمند بود، رفع خطر خار
  . صلح داخلي بود

در ) طبقات سھ گانھ(در این حال بود كھ كاترین و صدراعظمش لوپیتال حاضر شدند با نمایندگان اتاژنرو 
یعني بقیھ ملت )) طبقھ سوم((مقصود از این طبقات طبقھ اشراف، طبقھ روحانیان، و . اورلئان مالقات كنند

ولي تا اندازھاي نیز . طبقات متوسط شھرھا تشكیل شده بودفرانسھ بود كھ بھ طور كلي از بورژوازي یا 
. در آن دیده میشدند) كھ بھ تازگي حایز اھمیت شده بود(نمایندگاني از طرف كشاورزان و طبقھ كارگر 

كھ توسط اشراف محلي و سایر طبقات انتخاب شده بودند و از طرف تمام مردم )) اتاژنرو((نمایندگان 
با . ھایي بكنند ر واقع نمیتوانستند قانون وضع كنند، بلكھ حق داشتند بھ پادشاه توصیھنمایندگاني نداشتند، د

  . ھاي آنھا بدون اثر نماند وجود این، احتیاج پادشاه بھ پول باعث شد كھ توصیھ

بھ ; مجلس اتاژنرو را افتتاح كرد، و از نمایندگان تقاضایي غیرعملي كرد ١۵۶٠دسامبر  ١٣لوپیتال در 
ھمچنین اظھار داشت كھ . كھ از آنان خواست نسبت بھ یكدیگر طریق اغماض در پیش گیرند این معني

وظیفھ دولت حفظ صلح، نظم، و عدالت بھ نحوي بیطرفانھ در میان تمام آحاد ملت بدون توجھ بھ عقاید 
و  و الزم است كھ تمام فرانسویھا داراي یك مذھب باشند، زیرا این وضع مایھ وحدت; مذھبي آنھاست

. قدرت خواھد شد، اما اگر چنین موافقتي بھ طور مسالمتآمیز صورت نپذیرد، صالح در اغماض است
چھ كسي میداند كھ بدعت چیست و حقیقت كدام است شما میگویید كھ مذھب شما : ((لوپیتال سپس پرسید

د و من مذھب آیا عقالني است كھ شما مذھب مرا بپذیری. بھتر است، من میگویم كھ مذھب من بھتر است
بیایید این اسامي شیطاني، این برچسبھاي حاكي از طرفداري از مذاھب مختلف و این ... شما را قبول كنم

بیایید نام خود را بھ مسیحیان ; ھا، یعني طرفداران لوتر و ھوگنوھا و كاتولیكھا را ترك كنیم ھا و فرقھ فتنھ
  )). تبدیل كنیم

یكي از فقھاي سوربون كھ در آن ھنگام دانشگاه الھیات دانشكده پاریس . عكسالعمل نمایندگان صمیمانھ نبود
و فرستاده پاپ بھ كاترین توصیھ كرد كھ نخست تمام ; بود تقاضا كرد كھ بدعتگذاران را اعدام كنند

نمایندگان ھوگنوھا چند اصالح بھ . نمایندگان ھوگنوھا و سپس تمام ھوگنوھاي اورلئان را در آتش اندازد
دوم آنكھ اسقفھا بھ ; اول آنكھ ھر عدھاي بتواند تمام كشیشان خود را انتخاب كند: در توصیھ كردندملكھ ما

سوم آنكھ یك سوم عواید كلیسا براي كمك بھ نیازمندان ; وسیلھ كشیشان و اشراف یك اسقفنشین انتخاب شوند
ھارم آنكھ اصول و چ; اختصاص یابد، و یك سوم دیگر صرف ساختن كلیسا و بیمارستان و مدرسھ شود

  . تعلیمات كلیسا منحصر بھ كتاب مقدس باشد

كاترین كھ بھ پول كلیسا شدیدا احتیاج داشت، این پیشنھادھا را نپسندید، ولي براي ارضاي ھوگنوھا كنده را 
از زندان بیرون آورد و از پاپ پیوس چھارم خواست تا دستور دھد كھ تصویرھا و تمثالھاي مذھبي را از 

 ١۵۶١ژانویھ  ٢٨كاترین در . یرون ببرند و از بھ كار بردن نان و شراب در كلیساھا خودداري كنندكلیسا ب
مذھبي دستگیر شده بودند آزاد كرد و دستور داد كھ تا اطالع ثانوي )) جرمھاي((ھمھ اشخاصي را كھ بھ 

عطیل كرد و بھ آن ژانویھ مجلس طبقات سھ گانھ را ت ٣١در . ھر گونھ تعقیبي بھ سبب مذھب موقوف شود
  . فرمان داد كھ در ماه مھ براي تھیھ پول جھت او تشكیل جلسھ دھد
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این فرقھ در دوم مارس دومین مجمع ملي خود را . تعداد ھوگنوھا در نتیجھ این وضع مساعد افزایش یافت
پادشاه بود،  كشیشان پروتستان در خانھ كنده و كولینیي در فونتنبلو، كھ محل اقامت. در پواتیھ تشكیل داد

آزادانھ موعظھ میكردند، در كاستر، در جنوب فرانسھ، پروتستانھا در انتخابات شھرداري ھمھ مقامات و 
  . مناصب را بھ دست آوردند

مراسم . پس از چندي بھ تمام فرانسویھا دستور دادند كھ در مراسم دعاي مخصوص پروتستانھا شركت كنند
در . كردند، و تصویرھاي مذھبي را رسما در خور نابودي دانستندعبادت طبق روش كاتولیكھا را ممنوع 

آن دو . آژن و مونتوبان، ھوگنوھا كلیساھاي غیر مستعمل كاتولیكھا را جھت مراسم خود اختصاص دادند
بھ منظور حفظ منافع كاتولیكھا )) اتحادي سھ گانھ((مونمورانسي با دوك دوگیز و مارشال سنت آندره 

در این ھنگام . در پاریس، روان، بووه، و سایر نقاط آتش فتنھ باال گرفت). ١۵۶١یل آور ۶(تشكیل داد 
صادر كرد، و بھ موجب آن ھوگنوھا را از اجراي علني ) ١۵۶١)) (فرمان ژوئیھ((ملكھ فرماني موسوم بھ 

د و ھوگنوھا این فرمان را نادیده گرفتن. مراسم مذھبي برحذر داشت و ھر گونھ شورشي را ممنوع ساخت
ھاي كاتولیكھا حملھ بردند، وارد كلیساھاي آنھا شدند، اشیاي مقدس را  در بسیاري از شھرھا بھ دستھ

، بھ شصت كلیسا و نیز بھ ١۵۶١در مونپلیھ، در پاییز سال . سوزاندند، و تصویرھا را پاره كردند
را طعمھ حریق كردند و در مونتوبان صومعھاي . ھا حملھ بردند و عده زیادي از كشیشان را كشتند صومعھ

در كاركاسون، كاتولیكھا ھر . ھاي آن را پراكنده ساختند و بھ آنھا توصیھ كردند كھ شوھر كنند راھبھ
ھمھ كلیساھا را یا . در نیم، ھوگنوھا ھمھ كشیشان را طرد كردند. پروتستاني را كھ یافتند بھ قتل رساندند

بھ ) ١۵۶٢فوریھ . (د، و نان مقدس را زیر پا انداختندضبط یا خراب كردند، كلیساي جامع آن را آتش زدن
طور كلي در النگدوك و گویین، ھوگنوھا، پس از آنكھ زمام امور را بھ دست گرفتند، كلیساھا و اموال 

كشیشان ھوگنوھا، اگر چھ از لحاظ . كاتولیكھا را بھ تصرف درآوردند و روحانیون كاتولیك را تبعید كردند
شان كاتولیك بودند، در تعصب چیزي از آنان كم نداشتند و ھوگنوھایي را كھ ازدواج اخالقي بھتر از كشی

ھر دو طرف . آنھا توسط كشیشان صورت گرفتھ بود یا با كاتولیكھا ازدواج كرده بودند تكفیر میكردند
  . تساھل و رواداري مذھبي را بیمعني میدانستند

از سر گرفت، و این بار در پونتواز تشكیل جلسھ  ١۵۶١مجلس طبقات سھ گانھ كار خود را در اول اوت 
داد و حاضر شد مبالغي در اختیار دولت بگذارد، بھ شرط آنكھ از این تاریخ بھ بعد، قبل از وضع مالیاتھاي 

نمایندگان طبقھ سوم، كھ در این . جدید یا ھر گونھ اعالم جنگي، دولت موافقت مجلس را بھ دست آورد
ه پول بودند، تقاضاي گستاخانھاي بھ آن پیشنھاد افزودند، بدین مضمون كھ اوال ھنگام تھیھ كنندگان عمد

و ثالثا از مقدار ; ثانیا كشیشان از دولت حقوق بگیرند; ھمھ دارایي كلیساي كاتولیك در فرانسھ ملي شود
لیور صرف پرداخت  ٠٠٠,٠٠٠,۴٢لیور اضافي كھ بدین ترتیب بھ دست میآمد، مبلغ  ٠٠٠,٠٠٠,٧٢

روحانیان كاتولیك، كھ دچار وحشت شده بودند، با عجلھ با كاترین صلح كردند و حاضر . ملي شودقروض 
وي این ترتیب را پذیرفت . لیور را طي ده قسط ساالنھ از روي احتیاط بپردازند ٠٠٠,۶٠٠,١۶شدند مبلغ 

  . و اتاژنرو بھ كار خود پایان داد

جود اعتراض پاپ، روحانیان كاتولیك و پروتستان را در این ضمن، لوپیتال، با موافقت كاترین و با و
شش كاردینال، چھل اسقف، و . دعوت كرده بود كھ بھ دور ھم گرد آیند و راھي براي مصالحھ بیابند

دوازده مجتھد كلیسا از سوربون، دوازده نفر عالم قانون كلیسایي و ده كشیش پروتستان از فرانسھ، یكي از 
ز ژنو، و بیست نفر غیرروحاني در پواسي در ھیجده كیلومتري پاریس براي انگلستان، تئودور دو بز ا

پادشاه، ملكھ مادر، افراد خانواده ) ١۵۶١سپتامبر  ٩. (تشكیل مجلس مذاكره معروف پواسي گرد آمدند
سلطنتي، و شوراي دولتي با تمام جالل و شكوه خود در این مجلس شركت كردند، بز، كھ از طرف كالون 

این شخص مجلس دعایي طبق اصول . نمایندگي داشت، تقریبا با مراسمي شاھانھ پذیرفتھ شدسالخورده 
وي نخست با آرامش سخن گفت و ھمگي را با . پروتستانھا تشكیل داد و در قصر كاترین موعظھ كرد

 بدن مسیح ھمان اندازه از((فرانسھ بینقص خود مسحور كرد، ولي ھنگامي كھ گفت در آیین قرباني مقدس 
، از نمایندگان كاتولیك فریاد اعتراضي برخاست و ))نان مقدس دور است كھ آسمان از زمین فاصلھ دارد

اسقفھا اصرار داشتند كھ ھمھ كشیشاني كھ در قضیھ حضور واقعي مسیح تردید نشان . كشمكش درگرفت
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ید شده بود، و مجلس مذاكره پواسي، در حالي كھ اختالف بر سر اصول مذھبي تشد; میدھند طرد شوند
  . پایان پذیرفت

عادت مسخرھآمیز ھوگنوھا چنین بود كھ در میداني عمومي در مقابل یك كلیساي كاتولیك جمع شوند و 
كاتولیكھا نیز براي آنكھ صداي آنھا را خفھ كنند، ; مراسم قداس را با خواندن سرودھاي باروح بھ ھم بزنند

از پروتستانھا كھ در برابر كلیساي سن مدار گرد آمده روزي در پاریس مجمع گروھي . ناقوس مینواختند
در این وقت یكي از پروتستانھا بھ . بودند، در نتیجھ آھنگي قوي كھ از برج كلیسا بر میخاست، آشفتھ شد

عنوان اعتراض وارد كلیسا شد، ولي بھ قتل رسید، پروتستانھا، كھ خشمگین شده بودند، آن كلیسا را غارت 
در نزاعي كھ پس از آن روي داد، ھشتاد تن از عبادت . ھا را بھ خاك افكندند جسمھكردند و صلیب و م
فرمان ((كاترین درصدد برآمد كھ كاتولیكھا را با صدور ) ١۵۶١دسامبر  ٢٧. (كنندگان زخمي شدند

طبق این فرمان، قرار شد كھ ھوگنوھا ھمھ ساختمانھاي كلیسایي را بھ . آرام كند) ١۵۶٢)) (ژانویھ
  ن سابق آنھا باز گردانند، صاحبا
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رھبران كاتولیك با بز ھمعقیده بودند در . و مجالس خود را فقط در خارج از دیوارھاي شھر تشكیل دھند
اینكھ فرمان مذكور در حقیقت فرمان آزادي مراسم مذھبي است، زیرا آیین پروتستان را بھ عنوان مذھبي 

ند كشتھ شوند، ولي آن فرمان اما رھبران پارلمان در مقابل او گفتند كھ حاضر. قانوني در فرانسھ میشناخت
ھنگامي كھ مونمورانسي و سنت آندره سیاست كاترین را تقبیح كردند، او آنھا را از دربار . را نپذیرند

بیرون راند، و چون كاردینال دو تورنون بھ عمل او اعتراض كرد، كاترین او را بھ محل كار خود بھ تبعید 
دند یعني بھ او ھمان لقبي را دادند كھ در آن وقت جان ناكس بھ فرستاد كشیشان كاتولیك او را ایزابل نامی

. ملكھ كاتولیك انگلستان داده بود

، فرانسوا دوك دوگیز، كھ با دویست تن مرد مسلح از دھكده واسي، در ١۵۶٢در روز یكشنبھ اول مارس 
عشاي رباني حدود شصت و پنج كیلومتري شمال باختري دیژون، میگذشت، در كلیسایي جھت شركت در 

ولي چون سرودخواني جمعي از ھوگنوھا در انبار مجاور آن كلیسا باعث بھ ھم خوردن مراسم . توقف كرد
قداس میشد، دوك كسي را نزد آنھا فرستاد و از ایشان خواھش كرد كھ سرودخواني خود را مدت پانزده 

ضمن آنكھ گیز . اھش را نابجا دانستندولي آنھا این خو. دقیقھ بھ تعویق اندازد تا مراسم قداس بھ آخر برسد
سرگرم عبادت بود، میان چند تن از مالزمان او و گروھي از ھوگنوھا مشاجرھاي بر سر قضایاي فرقھاي 

مالزمان دوك شمشیر بركشیدند، و ھوگنوھا شروع بھ سنگ انداختن كردند و گیز را كھ در این . درگرفت
 . وقت از كلیسا بیرون میآمد مجروح ساختند

اطرافیان او بھ میان ھوگنوھا، كھ مركب از پانصد زن و مرد و كودك بودند، دویدند و بیست و سھ تن از 
كشتار واسي باعث ھیجان پروتستانھاي فرانسھ شد، اما . آنھا را كشتند، و در حدود صد تن را زخمي كردند

كاترین بھ گیز دستور داد . ستندكاتولیكھا مخصوصا در پاریس آن را تادیب مناسبي براي اقلیتي مزاحم دان
در این ضمن مونمورانسي و سنت . ولي او نپذیرفت و بھ پاریس رفت; كھ بھ حضور او در فونتنبلو بشتابد

كنده بھ سربازان پروتستان خود دستور داد كھ در مو گرد آیند، آن سھ نفر كاتولیك ; آندره نیز بھ او پیوستند
د و ملكھ مادر و خانواده سلطنتي را دستگیر كردند و آنھا را بھ ملون در بھ اتفاق یكدیگر بھ فونتنبلو رفتن

سپس شوراي سلطنتي جدیدي مخصوصا از طرفداران گیز تشكیل . چھل و سھ كیلومتري پاریس فرستادند
كنده نیز ھزار و ششصد تن از جنگجویان خود را بھ اورلئان فرا . دادند و لوپیتال را از كار برانداختند

بدین ترتیب نخستین جنگ از . ھاي پروتستان دعوت كرد قوایي بھ كمك او بفرستد و از ھمھ فرقھ خواند،

- ١۵۶٢: حكمیت خون- III) ١۵۶٢آوریل . (آغاز شد)) جنگھاي مذھبي((
١۵٧٠  

كاتولیكھا از اسپانیا، و پروتستانھا از انگلستان و آلمان كمك : ھر دو طرف از خارجیان استمداد كردند
  . تنددریافت داش

از آنجا كھ پروتستانھا بھ الیزابت قول داده بودند كھ كالھ را بھ او بدھند، ملكھ شش ھزار سرباز بھ كمك آنھا 
  . فرستاد

و ) ١۵۶٢اكتبر  ٢۶(دوھزار تن از آنھا روان را متصرف شدند، ولي گیز آن شھر را گرفت و غارت كرد 
تولیك یا پروتستان بودن اھالي، اموال آنھا را غارت سربازان او، كھ تشنھ غنایم بودند، بدون توجھ بھ كا

كردند، در این جریانات آنتوان دو بوربون، كھ بھ مذھب و قواي كاتولیكھا گرویده بود، بھ سختي زخمي 
ھوگنوھا بر بیشتر شھرھاي جنوبي فرانسھ مسلط شدند و كلیساھا را بھ باد غارت دادند و تصویرھا را . شد

قواي عمده آنھا مركب از ھفده ھزار سرباز بھ رھبري كنده و كولینیي بھ . م شكستنداز روي دینداري در ھ
در درو لشكري از كاتولیكھا مركب از ھفده . سوي نورماندي شتافتند تا بھ قواي امدادي انگلستان بپیوندند

ان آنھا دسامبر جنگي سخت می ١٩در . ھزار سرباز، و بھ رھبري سھ سردار كاتولیك، جلو آنھا را گرفت
سنت آندره كشتھ شد، مونمورانسي زخمي گشت و بھ . درگرفت و در نتیجھ شش ھزار تن بھ قتل رسیدند
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تا مدتي ادب فرانسوي بر . دست ھوگنوھا افتاد، كنده نیز زخم برداشت و بھ دست كاتولیكھا گرفتار آمد
رمانده عمده لشكرھاي پادشاه با مونمورانسي بھ عنوان قھرماني رفتار شد كھ اگر چھ ف. قضایا حاكم بود

دوك دو گیز بھ . بود، ھمیشھ در صفوف سربازان بھ جنگ پرداختھ و در ھفت میدان نبرد زخمي شده بود
كنده احترام فراوان گذاشت، او را میھماني معزز شمرد، با او شام خورد، و با وي در تنھا بستري كھ در 

كاتولیكھا شد، ولي پاریسیھا و ھمھ افراد خانواده پیروزي غیرقاطعي نصیب . اردوگاه موجود بود خفت
سلطنتي تا مدتي چنین میپنداشت كھ ھوگنوھا پیروز شدھاند كاترین اخبار مربوط بھ این نبرد را با 

  )). بسیار خوب، در این صورت بھ زبان فرانسھ خداي را سجده خواھیم كرد: ((خونسردي تلقي كرد و گفت

روزي كھ مشغول گسترش قواي خود بھ منظور محاصره . بھ قتل رسید خود دوك دو گیز پس از پیروزي
اورلئان بود، بھ ضرب گلولھ جواني نوزدھسالھ بھ نام ژان پولترو دومره از فرقھ ھوگنو، كھ در گوشھاي 

پولترو، پس از آنكھ بھ خدمت . كمین كرده بود، از پاي درآمد و پس از شش روز رنج و عذاب، درگذشت
شد، اظھار داشت كھ كولینیي مبلغ گزافي جھت كشتن گیز بھ او داده است، و بز بھ او گفتھ كاترین آورده 

كاترین نیز نامھاي بھ كولینیي نوشت و از . است كھ در صورت موفقیت در این كار، بھ بھشت خواھد رفت
تي نداشتھ و كولینیي در جواب نوشت كھ در این قتل ھیچ گونھ شرك. او خواست كھ بھ این اتھام پاسخ دھد

اما اعتراف كرد كھ از بوده و كاري براي ; ھمیشھ بھ دوك اخطار كرده است كھ از قاتالن برحذر باشد
جلوگیري از او انجام نداده است، و اگر چھ مبلغي بھ پولترو داده، ولي این عمل بھ سبب مقاصدي دیگر 

بخت و اقبال : ((سف نیست، و گفتبا وجود اینھا، اظھار داشت كھ از عملي شدن توطئھ متا. بوده است
نمیتوانست كاري بھتر از این براي ملكوت و كلیساي خداوند و مخصوصا براي منافع من و خانواده من 

وي در حال . پولترو را در ھشتم مارس بھ چند اسب بستند و اعضاي او را از ھم گسیختند)). انجام دھد
ھانري، كھ در این ھنگام لقب سومین دوك دوگیز را . كرداحتضار تھمتي را كھ بھ كولینیي زده بود تكرار 

  . یافتھ بود، سوگند خورد كھ انتقام خون پدر را بگیرد

زیرا كامال واضح بود كھ ھر یك از دو فرقھ، ; كاترین از مساعي خود جھت استقرار صلح دست برنداشت
. را از سلطنت خلع خواھند كرددر صورت پیروزي قطعي، او را كنار خواھند گذاشت و احتماال فرزند او 

از این رو لوپیتال را بھ شوراي سلطنتي فرا خواند، وسایل مالقات مونمورانسي و كنده را فراھم ساخت، و 
مارس  ١٩(را امضا كنند و بھ نخستین جنگ مذھبي پایان دھند )) فرمان آمبواز((آنھا را بر آن داشت كھ 

اشراف ھوگنو بود، و بر طبق آنھا قرار شد افراد در انتخاب مواد این فرمان بھ منزلھ پیروزي ). ١۵۶٣
ھا و افراد وابستھ بھ آنھا، و اشرافي كھ  مذھب آزاد باشند، بارونھا، اشراف، قضات عالي رتبھ، خانواده

نام )) اصالح شده((تیول بیرعیت داشتھ باشند و بر روي اراضي پادشاه زندگي كنند، بتوانند مذھبي را كھ 
داراي آیین ھوگنوھا بودند  ١۵۶٣ھمچنین قرار شد شھرھایي كھ پیش از ھشتم مارس . اب كننددارد انتخ

ھمین آیین را حفظ كنند، در غیر این صورت، این آیین میبایستي بھ حومھ یك شھر در ھر منطقھاي محدود 
كھ افراد عادي  كولینیي در این ھنگام كنده را متھم كرد. ولي این مذھب در پاریس ممنوع اعالم شد. میشد

  . ھوگنوھا را جھت حفظ منافع طبقھ خود قرباني كرده است

كاترین . سپتامبر، شارل نھم كھ در این وقت چھارده سال بیش نداشت، داراي سن قانوني اعالم شد ١۵در 
پادشاه و  ١۵۶۴اگر چھ از مقام نیابت سلطنت استعفا كرد، از رھبري دست برنداشت، و در مارس 

را وادار بھ مسافرت در سراسر فرانسھ كردند تا ھم پادشاه جدید را بھ ملت نشان دھد، و ھم  درباریان او
وي در روسیون فرماني بھ منظور آزادي نسبي مذھب صادر كرد و . ھاي متزلزل صلح را محكم كند پایھ

گردش، در سوم شاه و درباریان، پس از چھارده ماه . ھا را بھ رعایت آزادي دیگران تشویق نمود ھمھ فرقھ
بھ بایون رسیدند و در اینجا كاترین دختر خود الیزابت را، كھ در این وقت داراي عنوان ملكھ  ١۵۶۵ژوئن 

اسپانیا بود، با شادي و شعف پذیرفت و با دوك آلوا مذاكراتي پنھاني بھ عمل آورد كھ باعث وحشت و 
، زیرا آلوا توصیھ كرده بود كھ اقدامات اعضاي این فرقھ حق داشتند بدگمان باشند. نگراني ھوگنوھا شد

ھایي كھ او براي فیلیپ فرستاده و اكنون در دست است چنین  شدیدي علیھ آنھا صورت گیرد، ولي از نامھ
برمیآید كھ كاترین پیشنھادھاي وي را رد كرد، حاضر بھ طرد لوپیتال نشد، و سیاست خود را در مورد 
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ین، پس از بازگشت بھ پاریس، تمام نفوذ خود را براي آشتي دادن كاتر. استقرار صلح ھمچنان ادامھ داد
  . كولینیي، مونمورانسي، كنده، و افراد خانواده گیز بھ كار برد

ھاي خود حس غیرت كاتولیكھا را برانگیختند و،  ، یسوعیھا وارد فرانسھ شدند و با موعظھ١۵۶۴در 
در ایاالت، در نتیجھ عكسالعمل . باز گرداندند مخصوصا در پاریس، عدھاي از ھوگنوھا را بھ آیین سابق

شدید كاتولیكھا، موفقیتھایي كھ نصیب پروتستان شده بود خنثي گشت، فرمان آزادي مذھب پیاپي نقض شد 
  . و وحشیگریھایي از ھر دو فرقھ سر زد

در نیم،  .عجب نبود كھ قاضیھاي كاتولیك شارمندان را بھ سبب پیروي از آیین پروتستان بھ دار آویزند
پروتستانھا ھیجده بار و  ١۵٧٢و  ١۵۶١بین سالھاي ). ١۵۶٧(پروتستانھا ھشتاد تن از كاتولیكھا را كشتند 

كاترین مزدوراني را از سویس وارد . كاتولیكھا پنج بار قتل عام شدند، و بیش از سي قتل صورت گرفت
در . ي جواب قانع كنندھاي ندادكرد و ھنگامي كھ كنده از او پرسید كھ مقصود از این عمل چیست، و

كنده، كولینیي، و مالزمان مسلح آنھا، كھ جان خود را در خطر میدیدند، در صدد برآمدند  ١۵۶٧سپتامبر 
. ولي مونمورانسي این نقشھ را نقش بر آب كرد). ١۵۶٧سپتامبر (كھ پادشاه و ملكھ را در مو دستگیر كنند 

  . ندازه كھ سابقا از خانواده گیز میترسید، از كولینیي ھم بیم داشتاز این تاریخ بھ بعد، كاترین بھ ھمان ا

آنھا ; كولینیي و كنده احساس میكردند كھ حتي براي تجدید حقوق محدود ھوگنوھا جنگ دومي الزم است
نیز بھ نوبھ خود مزدوراني از آلمان براي تقویت قواي فرسوده خود وارد كردند، اورلئان و الروشل را 

كاترین از آلوا كمك خواست و او نیز بیدرنگ قوایي اعزام . بھ سوي پاریس بھ حركت درآمدند گرفتند، و
در سن دني در خارج از پایتخت، مونمورانسي رھبري شانزده ھزار سرباز را علیھ قواي كنده در . داشت

. درگذشت یكي از خونینترین و بینتیجھترین نبردھاي این جنگھا بھ عھده گرفت، ولي بر اثر زخمھایش
لوپیتال از این موفقیت براي انعقاد ; فرانسھ از این مذھب كھ باعث آن ھمھ كشتار میشد، در شگفت بود

، و در نتیجھ آزادي مذھبي مختصري كھ بھ وسیلھ )١۵۶٨مارس  ٢٣(صلح در لونژومبو استفاده كرد 
  . اعطا شده بود دوباره برقرار گشت)) فرمان آمبواز((

كولینیي بھ كاترین اعتراض كرد، . امھ را نپذیرفتند و حاضر بھ اجراي مواد آن نشدندكاتولیكھا این عھدن
سفیر كبیر اسپانیا خوان د  ١۵۶٨در ماه مارس . ولي او اظھار داشت كھ كاري از دستش ساختھ نیست

و  ثونیگا از رم گزارش داد كھ او از پاپ پیوس پنجم شنیده است كھ دولت فرانسھ در نظر دارد كولینیي
این دو رھبر ھوگنوھا ممكن است اطالعات مشابھي دریافت داشتھ باشند، زیرا بھ . كنده را بھ قتل برساند

آلبره و فرزندش، كھ در این وقت پانزدھسالھ و حاضر بھ كار بود، بھ /و در اینجا ژان د. الروشل گریختند
گرد آوردند، و دیوارھا را مستحكم  سپس لشكر تازھاي از ھوگنوھا تشكیل دادند، كشتیھایي. آنھا پیوستند

  اینان . كردند

كشتیھاي خصوصي انگلیسي دستور . ھمھ كوششھاي قواي دولتي را جھت دخول در شھر عقیم گذاردند
. كنده را اطاعت كردند، پرچم او را برافراشتند، و ھر كاالیي را كھ متعلق بھ كاتولیكھا بود غارت كردند

  . ر واقعا بھ استقالل حكومت میكردكنده در این زمان در جنوب لوا

كاترین این سومین جنگ مذھبي را انقالب مینامید و آن را بھ منزلھ اقدامي براي تقسیم فرانسھ بھ دو ملت 
وي لوپیتال را بھ سبب شكست سیاست استمالت آمیزش مالمت میكرد، و از . كاتولیك و پروتستان میدانست

در . مقام صدارت را بھ یكي از طرفداران آشتیناپذیر خانواده گیز سپرد این رو لوپیتال استعفا كرد و كاترین
یعني پروتستان )) اصالح شده((، دولت فرمانھاي آزادي مذاھب را لغو كرد و مذھب ١۵۶٨سپتامبر  ٢٨

  . را در فرانسھ غیرقانوني اعالم كرد

، دو ١۵۶٩ماري  ٣در . دنددر سراسر آن زمستان، دو اردوگاه رقیب خود را براي نبرد قاطع آماده كر
كنده، كھ بر اثر ; ھوگنوھا شكست خوردند. لشكر در ژارناك در حوالي آنگولم با یكدیگر رو بھ رو شدند
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كولینیي . ولي از پشت سر مورد حملھ قرار گرفت و بھ قتل رسید. زخم از پا درآمده بود، تسلیم شد
در مونكونتور، ھوگنوھا . ني منظمي گرد آوردفرماندھي را بھ عھده گرفت و قواي خود را براي عقبنشی

دوباره شكست خوردند، ولي كولینیي آنچھ را در نتیجھ شكست در جنگ از دست داده بود، با عملیات 
سوقالجیشي خود جبران كرد و ھوگنوھاي سرسخت، بدون نیل بھ پیروزي و تقریبا بدون آذوقھ، تا 

نسھ، با وجود دریافت كمك مالي از رم و اسپانیا، دولت فرا) ١۵٧٠. (نزدیكیھاي پاریس پیش رفتند
نمیتوانست مخارج لشكریان خود را بپردازد، و قادر نبود كھ اشراف كاتولیك را بیش از یكي دو ماه در 

ھاي مزدور كشور را چپاول كردند، بدون تشخیص كاتولیك و  در این ضمن، دستھ. میدان نبرد نگاه دارد
  . غارت بردند، و ھر كھ را یاراي مقاومت بود بھ قتل رساندند پروتستان اموال افراد را بھ

ولي كولینیي . در این ھنگام كاترین بھ كولینیي اطالع داد كھ حاضر است عھدنامھ لونژومبو را تجدید كند
حال بدین منوال بود كھ شارل نھم جوان ناگھان زمام امور . آن را كافي ندانست و بھ پیشروي خود ادامھ داد

در سن ژرمن عھدنامھاي امضا كرد و بھ ھوگنوھا، كھ غالبا  ١۵٧٠اوت  ٨ھ دست گرفت، و در را ب
آزادي : شكست خورده بودند، عالوه بر امتیازاتي كھ قبال بھ دست آورده بودند، مزایایي بدین مضمون داد

و براي ; مياجراي مراسم مذھبي جز در پاریس یا نزدیك دربار، و حق كامل انتخاب شدن بھ مقامات عمو
آنكھ ضمانتي بھ آنھا بدھد كھ این شرط عمال رعایت خواھد شد، موافقت كرد كھ ھوگنوھا در چھار شھر تا 

كاتولیكھا خشمگین شدند از اینكھ چرا شاه پس از آن ھمھ پیروزي تسلیم . دو سال بھ استقالل حكومت كنند
  ن بھ آنھا قول كاتری. شده است، و پاپ و فیلیپ بھ آن عھدنامھ اعتراض كردند

   

  

  . كردكھ فقط منتظر فرصت است، و با این حرف آنھا را راضي . دریاساالر كولینیي: كلوئھ
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باوجود این، كاترین در صدد تحكیم اساس صلح جدید برآمد، و براي این منظور بھ فكر افتاد كھ دختر خود 
مارگریت والوا را بھ عقد ھانري پادشاه ناوار، كھ پس از مرگ كنده رھبري واقعي ھوگنوھا را بھ عھده 

البتھ در نظر او مھم . ار میآیداین عمل بھ منزلھ آخرین اقدام جسورانھ كاترین بھ شم. گرفتھ بود، درآورد
آلبره از دشمنان سرسخت یكدیگر بودند، یا اینكھ ھانري بھ سھم خود عدھاي از /نبود كھ او و ژان د

ھانري جوان و انعطافپذیر بود، و احتمال داشت كھ جادوي . كاتولیكھا را در جنگ بھ قتل رسانده بود
در این صورت، در پاریس . دعت آمیزش منصرف كندشاھزاده خانمي زیبا و زنده دل او را از عقاید ب

مراسم عروسي پرشكوھي برپا میشد، و زنان و مردان ھر دو فرقھ در آن شركت میجستند، بدین ترتیب، 
رنسانس نشاطانگیز در میان نھضت تلخ اصالح دیني احیا میشد و وقفھاي در جنگ، كشتار، و الھیات 

  . بوجود میآمد

IV-  كشتار سن بارتلمي  

در سال . آلبره روحا و جسما ھوگنو بود/ولي آیا امكان داشت كھ مادر ھانري حاضر بھ این كار شود ژان د
كھ در مراسم قداس شركت نخواھد كرد، ولو آنكھ او ((كھ وي بھ دربار آمده بود، اظھار داشتھ بود  ١۵۶١

در عوض، بھ كشیش  )).را بكشند، و حاضر است خود و كشورش را بھ دریا بیندازد و تسلیم نشود
مخصوص خود كھ از ھوگنوھا بود دستور داد كھ تمام درھا را باز بگذارد و براي او موعظھ كند، و در 

ھنگامي كھ شوھرش بھ آیین كاتولیك درآمد، ژان . كمال جسارت اعتراضات عوام پاریس را نادیده گرفت
وي پس از مرگ . سرباز براي كنده شد، بھ بئارن بازگشت، و مشغول تھیھ پول و )١۵۶٢(او را ترك گفت 

اجباري كرد، ) كھ شامل شھرھاي پو، نراك، تارب، اورتھ، و لورد بود(شوھر، آیین پروتستان را در بئارن 
از این تاریخ تا پنجاه . اموال كشیشان كاتولیك را بھ زور گرفت، و بھ جاي آنھا كشیشان پروتستان گمارد

پاپ پیوس چھارم او را تكفیر كرد و درصدد خلعش . ن برپا نشدسال بعد، مراسم قداس دیگر در بئار
ھنگامي كھ ژان پذیرفت كھ دو خانواده والوا و . برآمد، ولي كاترین او را از این كار منصرف ساخت

بوربون در نتیجھ ازدواج با یكدیگر متحد شوند، احتماال از اقدام كاترین و ھمچنین مساعي او در راه 
  گذشتھ از این، فرزندان كاترین علیل بودند، و شاید ژان . اشتھ استاستقرار صلح خبر د

مگر نھ این بود كھ غیبگویي بھ نام نوستراداموس پیشبیني كرده بود كھ . براي ھانري دو ناوار باقي بگذارند
سلسلھ والوا بزودي منقرض خواھد شد علیلترین فرزند كاترین، بھ نام شارل نھم، جواني دوست داشتني 

وي . ھیجاني شبیھ جنون درمیآمدفقط گاھگاھي قساوتھا و عصبانیتھایي از او دیده میشد كھ بھ صورت ; بود
شاید ھم بر اثر . در فواصل بین این طوفانھا بھ منزلھ ني باریكي در مقابل باد بود و از خود ارادھاي نداشت

زنش الیزابت دختر امپراطور ماكسیمیلیان دوم بود، ولي خود او . افراط در عیش و نوش ضعیف شده بود
  . انش موسوم بھ ماري توشھ داشتعشق شدید و نامشروعي بھ معشوقھ پروتست

شارل نھم شیفتھ ھنر و شعر و موسیقي بود، غزلیات رونسار را از بر میخواند، و در ستایش او اشعاري بھ 
  :زیبایي شعرھاي رونسار میسرود، نظیر این قطعھ

ا خود ما ھر دو تاجر بر سر داریم، ولي من بھ عنوان پادشاه تاج خود را دریافت داشتم، تو تاج خود ر
ساختي، چنگ تو، كھ آدمي را با آھنگھاي شیرین مسحور میكند، روحھا را بھ اطاعت تو وا میدارد، و حال 

من افراد را میتوانم بكشم، تو بھ ! آنكھ من بر جسمھا مسلطم، چنگ تو دلھا را نرم و زیبایان را مطیع میكند
  . آنھا عمر جاودان میبخشي

، شارل، ھمچنانكھ )١۵٧١سپتامبر (در آن زمان در بلوا بود، رفت ھنگامي كھ كولینیي بھ دربار، كھ 
كولینیي مردي بود كھ با ھمھ اشخاصي كھ در پیرامون تخت . ضعیف طالب قوت است، فریفتھ او شد

سلطنت میچرخیدند فرق بسیار داشت، یعني مردي محترم و شریف ولي آرام و موقر بود و نیمي از فرانسھ 
  . را زیر فرمان داشت
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مینامید، او را بھ فرماندھي ناوگان گماشت، و از خزانھ )) پدر((پادشاه جوان، كھ این فرمانده سالخورده را 
كولینیي بھ . لیور براي جبران خسارتي كھ در جنگ دیده بود بھ او پرداخت ٠٠٠,١٠٠سلطنتي مبلغ 

یشھ نسبت بھ فیلیپ دوم شارل ھم. شوراي سلطنتي پیوست و در غیاب پادشاه ریاست آن را بھ عھده گرفت
حسادت میورزید، از او وحشت داشت، و از تسلط اسپانیا بر فرانسھ كاتولیك خشمگین بود، كولینیي بھ او 

اظھار داشت كھ جنگي با اسپانیا باعث تحكیم فرانسھ خواھد شد و اشكال مرز شمال باختري را، كھ اسپانیا 
ھ وي گفت كھ فرصت خوبي فراھم شده است، زیرا ویلیام ھمچنین ب. بھ آنجا تجاوز میكرد، رفع خواھد كرد

شورشیان ھلند را علیھ فرمانروایان اسپانیایي آنھا رھبري میكند، و اگر حملھ ) اورانژ/گیوم د(آو آرنج 
آوریل بھ كنت لویي آو ناسو كھ  ٢٧وي در . قاطعي صورت گیرد، فالندر بھ تصرف فرانسھ درخواھد آمد

قصد دارد قوایي را كھ خداوند در اختیار ((ھلند رھبري میكرد، چنین نوشت كھ  شورش پروتستانھا را در
لویي و برادرش ویلیام آو آرنج )). او نھاده است براي نجات ھلندیھا، كھ از ظلم و ستم مینالند، بھ كار برد

  حاضر شدند فالندر و آرتوا را، در صورت دریافت كمك قاطعي 

   

  

در پاییز ھمان سال، شارل با امیر . علیھ اسپانیا، بھ فرانسھ بدھند. لوئھشارل نھم، مكتب پس از ك ٣٠
برگزیننده ساكس بھ نام آو گوستوس، مذاكراتي جھت انعقاد عھدنامھاي تدافعي میان آلمان پروتستان و 

  . فرانسھ بھ عمل آورد

ح مورد نیاز فرانسھ اكنون كھ این زن بھ صل. كاترین پیشنھادھاي كولینیي را عجیب و غیرعملي میدانست
اسپانیا مانند فرانسھ كشوري ورشكستھ بود، . دست یافتھ بود، شروع بھ جنگ كاري احمقانھ بھ نظر میآمد

گذشتھ از این، در نتیجھ شكست دادن تركان عثماني . ولي ھنوز نیرومندترین دولت مسیحي محسوب میشد
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تي كھ فرانسھ با پروتستانھا متحد میشد، در نبرد لپانتو، افتخارات بسیاري كسب كرده بود و در صور
اسپانیا میتوانست از كمك ھمھ كشورھاي كاتولیك اروپا حتي از مساعدت اكثر كاتولیكھاي فرانسھ بھرھمند 

در چنین جنگي، كولینیي فرمانده قوا شده و، براثر تفوق خود بر روحیھ شارل ضعیفالنفس، عمال . شود
ھانري دو ). و این در صورتي بود كھ بھ رم تبعید نشود(بعید میگردید پادشاه میشد و كاترین بھ شنونسو ت

ھنگامي كھ شنیدند شارل بھ كولینیي اجازه داده است كھ قوایي از ) برادر پادشاه(آنژو /گیز و ھانري د
آلوا، كھ بھ وسیلھ دوستان خود در دربار . ھوگنوھا بھ كمك لویي آو ناسو بفرستد، نخست دچار وحشت شدند

كولینیي در حضور ھمھ ). ١۵٧٢ژوئیھ  ١٠(این موضوع آگاه شده بود، آن قوا را در ھم شكست از 
، ولي )١۵٧٢اوت  ۶٩(اعضاي شوراي سلطنتي از پیشنھادھاي خود در مورد جنگ با اسپانیا دفاع كرد 

ر اورانژ من بھ سھم خود بھ امی: ((كولینیي در عقیده خود اصرار ورزید و گفت. كسي با او ھمداستان نشد
اگر بھ وسیلھ دوستان و یا خودم بھ این وعده وفا كنم، امیدوارم پادشاه آن را بھ طور بدي . وعده كمك دادھام

بانوي من، اعلیحضرت اكنون از جنگي احتراز میفرمایند كھ : ((سپس بھ ملكھ مادر گفت)). تلقي نفرمایند
)). ندھد كھ ایشان نتوانند از آن احتراز كنندخدا كند جنگي روي . براي ایشان متضمن منافع فراوان است

شوراي سلطنتي در حال عصبانیت بھ ھم خورد، زیرا اعضاي آن چنین میپنداشتند كھ جنگ داخلي دیگري 
ھا، و  ملكھ مادر باید از مشورتھا، قصھ: ((مارشال دو تاوان در این وقت اظھار داشت. در خواھد گرفت

  )). ا اگر غفلت كند، ھوگنوھا كار او را خواھند ساختھاي پسر خود آگاه باشد، زیر گفتھ

كاترین پادشاه را بھ كناري برد و او را مالمت كرد كھ تابع نظریات كولینیي شده است، و گفت اگر كولینیي 
در قصد خود مبني بر جنگ با اسپانیا پافشاري كند، از او اجازه خواھد گرفت كھ با فرزندش بھ فلورانس 

  . او پوزش خواست و قول اطاعت داد، ولي باز نسبت بھ كولینیي وفادار ماندشارل از . برود

آلبره بھ بلوا آمد تا وسایل ازدواجي را كھ باعث وحدت كاتولیكھا و /در این ھنگام بود كھ ژان د
اما وي اصرار داشت كھ كاردینال دو بوربون تشریفات الزم را نھ بھ . پروتستانھاي فرانسھ میشد فراھم كند

نوان كشیش، بلكھ بھ عنوان یكي از شاھزادگان و آن ھم در خارج از كلیسا انجام دھد، و ھانري براي ع
كاترین با این پیشنھادھا موافقت كرد، و حال آنكھ این عمل باعث . شركت در مراسم قداس بھ كلیسا نرود

. خص تكفیر شده ازدواج كنداختالف او با پاپ میشد كھ بھ مارگریت اجازه نداده بود با فرزند پروتستان ش
). ١۵٧٢ژوئن  ٩(روزي كھ ژان براي خرید بھ پاریس رفتھ بود، بھ ذاتالجنب مبتال شد و درگذشت 

ھانري . ھوگنوھا ظنین شدند كھ مبادا او را مسموم كرده باشند، ولي این فرضیھ دیگر مورد قبول نیست
اه كولینیي و ھشتصد ھوگنو از بلوا بھ پاریس دوناوار، با وجود بدگماني و اندوه خویش، در ماه اوت ھمر

تا ھم در جشنھا شركت جویند و ھم از . چھارصد ھوگنو مسلح نیز بھ دنبال آنھا بھ پایتخت روي نھادند. آمد
ھاي ھیجان  مردم كاتولیك پاریس، با دیدن تازه واردان و شنیدن موعظھ. پادشاه جوان خود حمایت كنند

با وجود این، تشریفات عروسي . زلھ تسلیم شدن دولت بھ قواي پروتستان دانستندانگیز، آن ازدواج را بھ من
. بدون اجازه پاپ صورت گرفت، و كاترین كاري كرد كھ قاصد حامل حكم تحریم پاپ بھ پاریس نرسد

پاریس ھنوز بھ مراسم . ھانري زن خود را تا در كلیساي نوتردام ھمراھي كرد، ولي با او وارد كلیسا نشد
  . سپس ھانري بھ طور موقت با مارگریت در لوور اقامت گزید. س نمیارزیدقدا

میگفتند كھ كولینیي ھنوز خواھان ارسال كمك بھ . پاریس بھ ندرت چنان شور و ھیجاني بھ خود دیده بود
بعضي از كاتولیكھا بھ كاترین ھشدار دادند . شورشیان ھلند است، و خود را آماده میكند بھ جبھھ جنگ برود

صداي سندانھا در سراسر پایتخت حاكي از آن بود . كھ ھوگنوھا در صددند بار دیگر پادشاه و او را بربایند
در این اثنا كاترین طبق گفتھ فرزندش ھانري با قتل كولینیي موافقت . كھ بھ سرعت اسلحھ ساختھ میشود

  . كرد

دو گلولھ از پنجرھاي بھ او اصابت در بیست و دوم اوت در حالي كھ كولینیي از لوور بھ خانھ میرفت، 
ھمراھانش بھ سوي آن خانھ . كرد و انگشت اول دست چپ او را قطع و بازوي او را تا آرنج شكافت

شتافتند، ولي جز تفنگي كھ ھنوز دود از آن برمیخاست چیزي نیافتند، زیرا ضارب از در عقب گریختھ 
آیا نباید ھیچ : (( اطالع از این واقعھ، فریاد كنان گفت پادشاه، پس از. سپس كولینیي را بھ منزلش برند. بود
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آنگاه پزشك مخصوص خود آمبرواز پاره را، كھ از پروتستانھا بود، براي معالجھ )) وقت راحت باشم
زخمھاي كولینیي فرستاد و چند تن از نگھبانان سلطنتي را بھ حفاظت خانھ او گماشت و بھ كاتولیكھا فرمان 

ملكھ و . مجاور خانھ او را تخلیھ كنند، و بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ در آنجا مقیم شوند داد كھ ساختمانھاي
خورد كھ از )) سوگندھاي موكد((پادشاه و برادرش ھانري براي تسلي دادن مجروح نزد او آمدند، و شارل 

. ر وارد جنگ بشودكولینیي دوباره بھ شارل توصیھ كرد كھ بھ منظور فتح فالند. حملھ كنندگان انتقام بگیرد
  . سپس او را بھ كناري برد و مطلبي در گوش او نجوا كرد

شارل در . پس از بازگشت خانواده سلطنتي بھ لوور، كاترین از شاه مصرا خواست كھ آن راز را فاش كند
اوال اینكھ : (بسیار خوب، حاال كھ میخواھي بداني، این حرفي است كھ كولینیي بھ من زد: ((جواب گفت

آنگاه پادشاه در كمال خشم در ). ت از دستم بیرون رفتھ است، و ثانیا نتایج بدي از آن عایدم خواھد شدقدر
  . بر روي خویش بست، و كاترین با رنجشي آمیختھ بھ ترس در اندیشھ فرو رفت

زمان چند تن از مال. ھانري در ناوار نزد كولینیي آمد و با او مذاكراتي درباره دفاع مشترك بھ عمل آورد
. حاضر بودند كھ رھبران گیز را بیدرنگ بھ قتل برسانند، ولي او آنھا را از این كار بازداشتدریاساالر 

در تمام آن روز ھوگنوھا  .))اگر انتقام كافي گرفتھ نشود، خودشان اقدام خواھند كرد((ھوگنوھا میگفتند كھ 
در اطراف لوور قدم زدند و بھ ملكھ گفتند كھ اگر عدالت رعایت نشود، خودشان امور قضایي را بھ دست 

ھاي مسلحي از ھوگنوھا چندین بار از برابر ھتل دولورن، كھ محل اقامت خانواده گیز  دستھ. خواھند گرفت
  . كردند بود، گذشتند و فریاد كنان آنھا را بھ قتل تھدید

شارل، كھ . ھاي خود را بھ صورت سنگر درآوردند افراد خانواده گیز از پادشاه كمك خواستند و خانھ
تصور میكرد آنھا ضارب را اجیر كردھاند، چند تن از خدمتكارانشان را بھ زندان انداخت، و دوك دو گیز 

با این تقاضا ; س بیرون بروندھانري و برادرش دوك اومال اجازه خواستند كھ از پاری. را تھدید كرد
  . این دو نفر تا پورت سنت آنتوان رفتند و سپس بازگشتند و پنھاني بھ ھتل دولورن رفتند. موافقت شد

اوت، شوراي سلطنتي براي تحقیق در این جنایت جلسھاي تشكیل داد و بھ این نتیجھ رسید كھ  ٢٣در 
دوگیز، كھ زني بیوه بود، تعلق دارد، ولي خود او در  خانھاي كھ از آنجا گلولھ انداختھ شده است بھ دوشس

ھمچنین شورا . این زن سوگند خورده بود كھ انتقام خون شوھرش فرانسوا را بگیرد. آنجا مقیم نبوده است
دریافت كھ ضارب با اسبي كھ از اصطبل خانواده گیز گرفتھ شده بود گریختھ است، و سالح او بھ یكي از 

براساس اظھارات بعدي آنژو، ھانري دوگیز . ضارب ھرگز دستگیر نشد. تعلق دارد آنژو/نگھبانان دوك د
ھنگامي كھ كاترین و جمعي . و او تصمیم گرفتھ بودند كھ كولینیي و چند تن از ھوگنوھا را بھ قتل برسانند

ت كھ از اعضاي شورا در قصر تویلري گرد آمده بودند، بوشاوان، نماینده آنژو، سراسیمھ وارد شد و گف
كاترین، كھ از دریاساالر . ھوگنوھاي مقیم منزل كولینیي در صددند احتماال غروب روز بعد شورش كنند

تنفر داشت و از این كھ كولینیي پادشاه را از زیر اطاعت او خارج كرده است ناراضي بود و معتقد بود كھ 
این ھنگام دریافت كھ جانش نیز  در. جنگ با اسپانیا باعث خرابي فرانسھ و انقراض سلسلھ او خواھد شد

از این رو بھ قتل رھبران ھوگنوھا . در خطر است و بزودي قدرت بھ دست كولینیي و یاران او خواھد افتاد
  . رضا داد

اما جلب رضایت پادشاه، اگر چھ الزم بھ نظر نمیرسید، مطلوب بود و او ھنوز میخواست كھ حملھكنندگان 
اوت، ملكھ مادر كاردینال دو رتس را نزد شارل فرستاد تا  ٢٣عت ده شب در سا. بھ كولینیي تعقیب شوند

پس از مدت كوتاھي، كاترین و مشاوران او در پیرامون . او را از شورشي كھ حقیقت نداشت آگاه كند
كاترین بھ او اطمینان داد كھ سي . پادشاه جوان، كھ بر اثر پریشاني بھ سرحد جنون رسیده بود، گرد آمدند

ھاي خود زنداني كنند، و در  ھوگنو در صددند كھ صبح روز بعد او را دستگیر و در یكي از قلعھھزار 
ھمچنین از او پرسید كھ آیا دوبار پیش از این بھ چنین حملھاي . اینجا كاري از او ساختھ نخواھد شد

  . تمبادرت نكردھاند اگر پیروز شوند او را بھ جرم صدور دستور قتل دریاساالر خواھند كش
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سپس بھ پادشاه، كھ بیست و سھ سال بیشتر نداشت، گفتھ شد كھ یا زندگي مادر یا زندگي شش تن از 
ھوگنوھا را در اختیار كند و تذكر دادند كھ اگر نقشھ آنان را نپذیرد و مردم كاتولیك پاریس شورش را 

برابر این دالیل مقاومت شارل در . سركوب كنند، او را بھ عنوان جواني جبان و نادان خلع خواھند كرد
مشاوران او در پاسخ گفتند . كرد و پرسید چرا رھبران ھوگنوھا را دستگیر و آنھا را قانونا محاكمھ نكنند

كاترین نیز تھدید كرد كھ بھ ایتالیا خواھد رفت و او را . كھ جلوگیري از شورش با این عمل دیر شده است
دیك نیمھ شب، شارل با حالتي فرسوده و عصباني فریاد سرانجام، نز. بھ سرنوشت خود رھا خواھد كرد

ولي در این ! قسم بھ خدا چون شما ھمھ میخواھید دریاساالر را بكشید، من رضا میدھم: ((زنان گفت
!)) ھمھشان را بكشید. صورت باید تمام ھوگنوھاي فرانسھ را بكشید تا كسي باقي نماند كھ مرا مالمت كند

  . اوران دور شد و بھ اطاق خود رفت و در را بستسپس كفرگویان از كنار مش

توطئھكنندگان، كھ در صدد قتل عده معدودي برآمده بودند، در این ھنگام از دستور جنونآمیز پادشاه استفاده 
كاترین اصرار داشت كھ ھانري دو ناوار . كردند و بر آن شدند كھ از ھوگنوھا تا حد امكان بھ قتل برسانند

و مونمورانسي نیز، بھ عنوان آنكھ بیش از اندازه ) ھانري اول(خون پرنس دوكنده  از سر. را نكشند
اما بھ روساي بخشھاي پاریس . آمبرواز پاره جراح ھم بھ شفاعت پادشاه نجات یافت. شریفند، درگذشتند

اوت، روز سن بارتلمي، بھ مجرد  ٢۴دستور داده شد سربازان خود را مسلح كنند، و در ساعت سھ صبح 
بھ اعضاي خانواده گیز آزادي كامل داده شد كھ انتقامي را كھ مدتھا . شنیدن صداي ناقوس آماده شوند

ھانري دو گیز بھ افسران قواي بومي دستور داد كھ، بھ محض شنیدن . خواھان آن بودند از كولینیي بگیرند
شھر را بستند تا از فرار آنھا ھاي  آنگاه دروازه. صداي ناقوس، ھر ھوگنویي را كھ بیابند بھ قتل برسانند

  . جلوگیري كنند

ھنگامي كھ ھنوز سپیده ندمیده بود، گیز بھ اتفاق سیصد سرباز بھ ساختماني كھ كولینیي در آن خفتھ بود 
  . رفت

این عده در نتیجھ سر و . در كنار او پاره پزشك او، مرلن منشیاش، و نیكوال مستخدمش خوابیده بودند
كار ما : ((دوستي بھ میان اتاق آنھا دوید و فریاد زد. ش میآمدند از خواب پریدندصداي سربازاني كھ پی

شما فرار كنید، . من مدتھاست كھ خودم را براي مرگ آماده كردھام: ((دریاساالر پاسخ داد!)) ساختھ شد
خدا من خودم را بھ دست . من نمیخواھم كساني كھ شما در نظرشان عزیزید مرا مسئول مرگ شما بدانند

سربازان گیز با زور وار اطاق شدند و دیدند كھ كولینیي زانو . آنھا ھم جان سالمت بھ در بردند.)) میسپارم
یكي از آنھا شمشیر خود را در بدن او فرو برد و صورتش را چاك داد، و دیگران . زده و مشغول دعاست

ره بھ پیادھرو پایین و در برابر گیز سپس او را، كھ ھنوز رمقي داشت، از پنج. با خنجر بھ او حملھ كردند
دوك، پس از آنكھ از مرگ كولینیي اطمینان یافت، بھ سربازان خود دستور داد كھ در پاریس . انداختند

آنگاه سر دریاساالر را از تن جدا كردند و بھ !)) بكشید! بر طبق فرمان پادشاه بكشید: ((بگردند و بگویند
بدنش را ھم بھ جمعیت دادند، و آنھا آن را وحشیانھ از ھم . ستادندفر) و بھ قول بعضیھا بھ رم(لوور 

  . دریدند، دستھا و آالت تناسلي او را براي فروش بریدند، و بقیھ جسد را واژگون آویختند

در این ضمن، ملكھ، كھ در خود احساس پشیماني یا وحشت میكرد، بھ خانواده گیز فرمان داد كھ دست از 
ي آنھا گفتند كھ دیر شده است و چون كولینیي بھ قتل رسیده است، اگر ھوگنوھا كشتھ قتل عام بردارند، ول

پس . كاترین متقاعد شد و دستور داد كھ ناقوس را بھ صدا درآورند. نشوند، سر بھ شورش برخواھند داشت
دم توده مر. از آن چنان كشتاري صورت گرفت كھ شھرھا حتي در اوج جنگ بھ ندرت بھ خود دیده بودند

; از اینكھ میتوانستند امیال سركوفتھ خود را در مورد زدن و آزار كردن و كشتن ارضا كنند لذت میبردند
. آنھا در حدود دو تا پنج ھزار ھوگنو و جمعي دیگر را از محل اخفایشان بیرون كشیدند و بھ قتل رساندند

زنان یا . رم و آزرم روي میدادقتلھایي كھ سابقا با نقشھ قبلي صورت میگرفت، در این ھنگام بدون ش
شوھران ناراحت یا جاھطلب از این موقعیت استفاده میكردند و خود را از دست ھمسران نامطلوب نجات 

خویشاني كھ عمرشان بھ درازا كشیده بود توسط . بازرگانان بھ دست رقیبان خود بھ قتل میرسیدند. میدادند
ھر . راموس فیلسوف بھ تقاضاي استادي حسود كشتھ شد. دوارثان امیدوار بھ عنوان ھوگنو معرفي میشدن
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ھوگنوھا و . خانھاي كھ گمان میرفت در آن از ھوگنوھا پنھان شدھاند مورد حملھ و جستجو قرار میگرفت
جنینھا را از شكم مادران مرده بیرون میآوردند و بر . ھا میكشیدند و میكشتند كودكان آنھا را بھ میان كوچھ

. س از چندي، پیادھروھا از اجساد پوشیده شدند و اطفال ولگرد با آنھا بھ بازي پرداختندپ. زمین میزدند
نگھبانان سویسي پادشاه نیز وارد معركھ شدند و بدون تشخیص افراد، و فقط براي لذت بردن از كشتن، 

توسط افرادي دوك دو ال روشفوكو، كھ روز قبل با پادشاه تنیس بازي كرده بود، . شروع بھ قتل عام كردند
اشراف و . نقابدار كھ وي تصور میكرد آمدھاند تا او را بھ مجلس عیش و نوش پادشاه ببرند كشتھ شد

افسران ھوگنو، كھ در لوور بھ عنوان مالزمان پادشاه ناوار اقامت كرده بودند، بھ میان حیاط دعوت شدند 
واب برخاستھ بود، بھ قصد بازي تنیس خود ھانري، كھ سپیدھدم از خ. و یكایك ضمن ورود بھ قتل رسیدند

شارل كسي را بھ سراغ او و كنده فرستاد و آنھا را مخیر كرد كھ یا مراسم قداس یا مرگ را . بیرون رفت
ناوار قول داد كھ مطابق دلخواه شارل . كنده مرگ را انتخاب كرد، ولي توسط ملكھ نجات یافت. بپذیرند

آزرده خاطر بھ خواب رفتھ بود، بر اثر سر و صداي  عروسش مارگریت، كھ. جان بھ سالمت برد
ھوگنویي زخمي كھ شتابان وارد اطاق و بستر او شد، از خواب جست و از تعقیبكنندگان او خواھش كرد 

اكنون كھ مشغول نوشتن این سطورم، : ((سفیركبیر اسپانیا چنین گزارش داده است. كھ جانش را ببخشند
 ))!شكرو حتي بھ كودكان رحم نمیكنند، خدا را . ... تنشان بیرون میآورند ھمھ آنان را میكشند و لباس از

در این ھنگام كھ خود قانون نیز متمرد شده بود، كار تاراج باال گرفت و بھ پادشاه اطالع داده شد كھ 
نزدیك ظھر چند تن از پاریسیھاي وحشتزده . سلطنتي ھم بھ غارت كردن شھر پرداختھاند اعضاي خانواده

از او استدعا كردند كھ دستور توقف كشتار را صادر كند، و جمعي از پاسبانان شھر حاضر شدند كھ نظم و 
د كھ شارل نیز فرمان داد كھ دست از كشتار بردارند، و پلیس را مامور كر. آرامش را برقرار كنند

بھ دستور او جمعي از آنھا را آزاد كردند و . پروتستانھا را بھ خاطر حفاظت خود آنھا بھ زندان اندازد
ولي در روز دوشنبھ بیست و پنجم . تا مدتي كشتار تخفیف یافت. گروھي دیگر را در رودخانھ سن انداختند

، در وقتي كھ فصل آن نبود، شكوفھ كرد و روحانیان این واقعھ را ))گورستان بیگناھان((در  خفجھايبوتھ 
عوام نیز این آھنگ را . معجزھاي دانستند و زنگھاي كلیساي پاریس را براي اعالم آن بھ صدا درآوردند

  . ز شددعوت تازھاي براي قتل عام دانستند و كشتار از نو آغا

ھایي كھ پوشیده از اجساد  در روز بیست و ششم، پادشاه با جالل و شكوه تمام بھ اتفاق درباریان از كوچھ
بودند گذشت و بھ دادگستري رفت و با كمال غرور در پارلمان پاریس اعالم كرد كھ قتل عام بھ دستور او 

سپس پارلمان راي داد كھ . رئیس مجلس در خطابھاي طوالني بھ وي تبریك گفت. صورت گرفتھ است
وارثان كولینیي بھ عنوان متمرد قلمداد شوند، خانھ او را در شاتیون خراب كنند، بقیھ اموال او را بھ دوك 

در روز بیست و ھشتم، ملكھ مادر و درباریان بھ چند كلیسا رفتند تا در مراسم مذھبي . آنژو بدھند
  . نجات خانواده سلطنتي شركت جویندشكرگزاري بھ مناسبت رھایي فرانسھ از بدعت و 

لیون، دیژون، اورلئان، بلوا، تور، تروا، مو، بورژ، . ایاالت ھم فقط براي لذت از پاریس پیروي كردند
ژاك دو تو حساب كرد كھ ). اوت ٢۶تا  ٢۴از (آنژه، روان، و تولوز قتل عامھاي شورانگیزي ترتیب دادند 

پادشاه در آغاز مردم را بھ این گونھ كشتارھا . ھزار نفر بھ قتل رسیدنددر لیون ھشتصد نفر، و در اورلئان 
در بیست و ششم اوت، پیغامي شفاھي جھت . تشویق میكرد، ولي بعد آنھا را از این عمل بازداشت

در بیست و ھفتم، فرمانھایي كتبي ; استانداران فرستاد و آنھا را بھ كشتن ھمھ رھبران ھوگنوھا مامور كرد
ن فرستاد و از آنان خواست كھ از بروكسل دستور داد كھ دوك آلوا را بھ ھمكاري دعوت كند و بھ جھت آنا

  :او چنین گوشزد كرد

دوك عده زیادي از اتباع شورشي مرا زنداني كرده است، و میتواند مونس را بگیرد و كساني را كھ در آن 
ني این دستور این است كھ باید آن زندانیھا اگر او بھ شما بگوید كھ مفھوم ضم. محاصره شدھاند تنبیھ كند

  . را بھ قتل برساند و ساكنان مونس را قلع و قمع كند، میتواني بھ او بگویي كھ باید این كار را انجام دھد

آلوا این پیشنھاد را نپذیرفت و، ھنگامي كھ مونس را بھ تصرف درآورد، بھ پادگان فرانسوي آن اجازه داد 
وي اگر چھ در خلوت كشتار سن بارتلمي را نوعي . مي ببیند، آنجا را ترك گویندكھ بدون آنكھ چشم زخ
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جنگیدن ناجوانمردانھ دانست، از راه تجاھر دستور داد كھ جشن بگیرند و آن قتل عام را بھ منزلھ پیروزي 
  . مسیحیت راستین بدانند

، پیكاردي، و برتاني كسي بھ قتل در شامپاني. بعضي از استانداران نگذاشتند كھ عوام بھ كشتار بپردازند
در لیون بسیاري از . نرسید، و فقط چند تني در اوورني، النگدوك، بورگوني، و دوفینھ كشتھ شدند

اسقف وین . كاتولیكھا از این قتل عام انتقاد كردند، و سربازان حاضر نشدند كھ در آن شركت جویند
كاتولیك آن عده از ھوگنوھا را كھ جانشان بھ خطر ھاي  پروتستانھا را تحت حمایت خود گرفت و خانواده

  . افتاده بود نزد خویش جاي دادند

در بوردو یكي از یسوعیھا اعالم داشت كھ میكائیل . ولي در تروا و اورلئان اسقفھا كشتار را تشویق كردند
قابل  فرشتھ مقرب دستور كشتار را صادر كرده است، و گفت كھ مسامحھ قضات در صدور دستور اعدام

احتماال پنج ھزار نفر در ایاالت و در حدود دو ھزار نفر در پاریس بھ قتل رسیدند، ولي . مذمت است
  . مجموع كشتھ شدگان بھ پنج ھزار تا سي ھزار نفر تخمین زده میشود

بھ طور كلي كاتولیكھا نسبت بھ این كشتار اغماض كردند و آن را نتیجھ غضب و حس انتقام كاتولیكھایي 
فیلیپ دوم، كھ پادشاھي عبوس بود، پس . ند كھ سالھا مورد زجر و آزار ھوگنوھا قرار گرفتھ بودندشمرد

از شنیدن اخبار آن واقعھ، بر خالف عادت خود شروع بھ خندیدن كرد، زیرا پي برد كھ خطر مداخلھ 
من از صمیم (( :فرستاده پاپ در پاریس چنین بھ رم گزارش داد. فرانسھ در امور ھلند از بین رفتھ است

را بھ اندازھاي ) فرانسھ(قلب بھ آن مقدس تھنیت میگویم كھ در ابتداي فرمانروایي خود امور این كشور 
ماھرانھ و شرافتمندانھ اداره كرده، و پادشاه و ملكھ مادر را چنان بھ خوبي حمایت میفرمودھاند كھ آنھا 

موقع مناسبي كھ شورشیان بھ دام افتاده بودند، قطع  توانستند این ریشھ فساد انگیز را در كمال احتیاط و در
ھنگامي كھ این خبرھاي خوش بھ رم رسید، كاردینال دولورن، كھ نمیتوانست بر شوق و شعف )). كنند

پس از . عطا كرد) دالر امروزي ۵٠٠,١٢معادل (كرون  ٠٠٠,١خود مسلط شود، بھ حامل آن اخبار 
. آنجلو چندین توپ شلیك كردند، و زنگھا را بھ صدا درآوردند از قصر سانت; چندي، رم را آذین بستند

گرگوریوس سیزدھم و كاردینالھاي او در مراسم قداس با شكوھي بھ منظور شكرگزاري شركت جستند و 
و فرانسھ و مقام پاپ را از خطر )) چنین مرحمتي در حق عیسویان فرموده است((خدا را سپاس گفتند كھ 

پاپ دستور داد كھ مدال مخصوصي جھت یادآوري شكست یا كشتار ھوگنوھا سپس . مصون داشتھ است
: و وازاري را مامور كرد كھ در ساالرجیا در واتیكان تصویر آن كشتار را بكشند و زیر آن بنویسد. بسازند

پروتستانھاي اروپا این كشتار را وحشیگري ناجوانمردانھ )). میكندپاپ كشتن كولینیي را تصویب ((
بھ فرستاده فرانسھ چنین گفت كھ شارل نھم ھرگز نخواھد توانست ) اورانژ/گیوم د(ویلیام آو آرنج . دانستند

ز او در انگلستان عدھاي بھ دور الیزابت گرد آمدند و ا. كھ دست خود را از خون پروتستانھا بشوید
و اسقفھا بھ او توصیھ كردند كھ تنھا راه آرام كردن خشم مردم ; خواستند كھ انتقام پروتستانھا را بگیرد

كشتن كاتولیكھایي خواھد بود كھ بھ سبب عدم اطاعت از ملكھ بھ زندان افكنده شدھاند، و الاقل ملكھ 
د را از دست نداد، ولي ھنگامي كھ الیزابت خونسردي خو. اسكاتلند را میتوانند بیدرنگ بھ قتل برسانند

و چون سفیر گفت كھ آن ; میخواست سفیر كبیر فرانسھ را بھ حضور بپذیرد، جامھ سوگواري بر تن كرد
اما ھمچنان . كشتار در نتیجھ توطئھ قریبالوقوع ھوگنوھا ضروري شده بود، ظاھرا گفتھ او را نپذیرفت

آالنسون طفره زد، و در ماه نوامبر /واستگاري دوك دفرانسھ را علیھ اسپانیا برانگیخت و در جواب خ
  . حاضر شد كھ مادر تعمیدي دختر شارل نھم بشود

در این ھنگام پادشاه دوباره سر بھ اطاعت او نھاده بود و . كاترین خرم و تازھروي از كشتارگاه درآمد
یاري از پروتستانھاي اگر چھ بس. چنین میپنداشت كھ مسئلھ ھوگنوھا حل شده است، ولي اشتباه میكرد

فرانسھ جھت نجات از مرگ مذھب خود را تغییر داده بودند، این جریان موقت بود و ظرف دو ماه پس از 
ھاي خود را  الروشل و چند شھر دیگر دروازه; این كشتار، ھوگنوھا چھارمین جنگ مذھبي را آغاز كردند
ژوئیھ  ۶در . محاصره كنندگان مقاومت كردند بر روي سپاھیان پادشاه بستند و در كمال موفقیت در برابر
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. شارل پیمان صلح الروشل را امضا كرد و ھوگنوھا را در اجراي مراسم مذھبي خود آزاد گذاشت ١۵٧٣
  . آن كشتار از لحاظ سیاسي نتیجھاي نبخشیده بود

حشت از شارل نھم در این وقت ھوشمندان ھوگنو، كھ تا این زمان نسبت بھ پادشاه وفادار مانده بودند، با و
كناره گرفتند، و نھ تنھا حقاالھي پادشاھان را بھ سلطنت مورد تردید قرار دادند، بلكھ نسبت بھ مقام سلطنت 

سال بعد . فرانسوا اوتمان، كھ یكي از حقوقدانان ھوگنو بود، پس از كشتار بھ سویس گریخت. بدگمان شدند
حملھ كرد و اظھار داشت كھ جنایات پادشاه باعث شده  كتابي علیھ شارل انتشار داد و در آن نخست بھ او

  . است كھ مردم از زیر بار سوگند وفاداري خود نسبت بھ او رھا شوند

اوتمان در اواخر ھمان سال كتاب . ھمچنین گفت كھ شارل مردي تبھكار است و باید از سلطنت خلع شود
ت در دوران جدید است از ژنو بیرون خود موسوم بھ فرانكو گالیا را كھ نخستین كوشش بر ضد سلطن

وي در این كتاب نوشتھ است كھ سلطنت گل و فرانسھ انتخابي بوده است و پادشاه تا زمان لویي . فرستاد
بیارزش و )) پارلمانھاي((یازدھم از مجلسي ملي، كھ بھ طرق مختلف تشكیل میشد، اطاعت میكرده است و 

و مردم را . لھ بقایاي ضعیفي از آن قوه انتخابي بھ شمار میروندبھ منز) كھ مدتھاست تشكیل نشده(اتاژنرو 
تنھا مردمند كھ حق دارند پادشاه را انتخاب و خلع : ((ھمچنین نوشتھ بود. ھا سپردھاند بھ دست این دستگاه

سپس خواستار شده بود كھ اتاژنرو گاه گاه تشكیل شود و تنھا این مجلس حق داشتھ باشد كھ بھ )). كنند
انون بپردازد، اعالن جنگ و صلح بدھد، افراد را بھ مناصب عالي بگمارد، مسئلھ جانشیني را حل وضع ق

از ھم اكنون ) ١٧٨٩(مقدمھ انقالب كبیر فرانسھ . كند، و پادشاھان بیكفایت و ظالم را از كار براندازد
  . فراھم میشد

یر و شر بھ اندازھاي با یكدیگر در وجود او خ. اما روزگار بود كھ شارل نھم را از سلطنت برانداخت
. كشمكش كرده بودند كھ بنیھ او، كھ از زمان تولدش ضعیف بود، در نتیجھ ناراحتي بھ كلي در ھم شكست
وي گاھي از جسارت خود در ارتكاب آن جنایت عظیم لذت میبرد، و گاھي از اینكھ بھ اجراي آن كشتار 

ھوگنوھاي مقتول كھ در گوشش فریاد میزدند از خواب رضا داده بود خود را مالمت میكرد و از صداھاي 
چھ كسي جز تو مسبب این : ((این بود كھ شروع بھ انتقاد از مادر خود كرد و بھ او گفت. میجست

ولي كاترین شكایت كنان میگفت كھ پسرش دیوانھ !)) كارھاست بھ خدا قسم كھ تو باعث تمام آنھا شدھاي
وي ھمیشھ براي ابتالي بھ سل آمادگي داشت، . و الغر و رنگ پریده شدشارل مالیخولیایي و افسرده . است

در اخالط  ١۵٧۴ولي در این ھنگام بود كھ مقاومت او در برابر این بیماري در ھم شكستھ شد و در سال 
. در بھار، خونریزي او شدیدتر شد و او دوباره قربانیھاي خود را در خواب میدید. سینھ او خون پدید آمد

چھ ! چھ قتلھا كھ اتفاق افتاد! چھ خونھا كھ ریختھ شد: ((رو بھ پرستار خود كرد و گریھكنان گفتروزي 
در روز !)) خدایا بر من بنگر، و اگر مشیت تو اقتضا میكند، مرا ببخش! نصیحتھاي بدي را پیروي كردم

ني در آغوش ، كمي پیش از مرگ، ھانري دوناوار را بھ حضور خواند و او را بھ مھربا١۵٧۴مھ  ٣٠
اگر آنچھ را كھ درباره تو گفتھ بودند . برادر، تو دوست خوبي را از دست میدھي: ((گرفت و بھ او گفت

من فقط بھ تو اعتماد دارم و . ... ولي من ھمیشھ تو را دوست داشتھام. باور میكردم، تو حاال زنده نبودي
شارل چند ساعت دیگر )) خدا حافظ. كن از خدا براي من طلب عفو. زن و دخترم را بھ دست تو میسپارم

  . در گذشت، و حال آنكھ ھنوز بیست و چھار سال تمام نداشت

  فصل چھاردھم

  

  ھانري چھارم 
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١۵۵١- ٣۶١٠  

I - عشق و ازدواج  

آنگولم، دو والوا، و دو ناوار نام داشت، خواھر دوستداشتني، حساس، /مادربزرگ ھانري، كھ مارگریت د
آلبره زني گردنكش، /مادرش ژان د. و پرھیزگار فرانسواي اول، پادشاه عاشق پیشھ و زننواز و بیپروا، بود

سن لویي بود، مردي خوش پدرش آنتوان دو بوربون، كھ از اخالف . شرور، و بدعت گذار بھ شمار میرفت
 ١۴ھانري پس از آنكھ در . و گاھي از آییني بھ آییني دیگر میگروید; اندام، دلیر، خوشخو، و خودپسند بود

در پودر بئارن بھ دنیا آمد، گویا ھمھ این خصایص نیاكان را بھ استثناي پرھیزگاري با خود  ١۵۵٣دسامبر 
ت كھ ضمن زایمان سرودي در تمجید از حضرت مریم پدر بزرگ شادمان او ژان را بر آن داش. داشت

در مراسم غسل تعمید كودك، بھ لبھاي او سیر مالید و در . بخواند، زیر این كار را بھ فال نیك میگرفت
  . این قھرمان از پستان ھشت دایھ شیر خورد و ھمھ را خشكانید. دھان او شراب ریخت

ن متنفر بود، از دستور زبان میگریخت، و با وجود این در از نوشت. ھانري تعلیم و تربیت را دوست نداشت
تربیت او . وي آثار پلوتارك را بھ عنوان كتاب مقدس قھرماني میخواند. نوشتن سبكي زیبا بھ ھم رسانید

تقریبا بھ تمامي در ھواي آزاد صورت گرفت، و او در دویدن، بازیھاي پر سر و صدا، كشتي گرفتن، 
جز نان سیاه و پنیر و پیاز چیزي نمیخورد، و از زمستان و تابستان . یافتسواري، و مشتزني تخصص 

اگر چھ با آیین ھوگنو بھ بار آمد، ھرگز نگذاشت كھ مذھب در . چنان لذت میبرد كھ بھ بدبیني میخندید
پس از آنكھ در سن نھ سالگي دعوت شد كھ بھ دربار بیاید و آداب و . زندگي او دشواریھایي ایجاد كند

ات آن را بیاموزد، بھ سھولت آیین كاتولیك را پذیرفت، و بعد از بازگشت بھ بئارن، دوباره آیین ھوگنو عاد
با آساني بیشتري . مثل این بود كھ لباسھاي خود را براساس چگونگي ھوا بر تن میكند: را در پیش گرفت

یوویل، بدون آنكھ ناراحتي الپتیت تین: ھاي او عبارت بود از محبوبھ. از عشقي بھ عشق دیگر میپرداخت
  . ھاي خود برمیداشت وجدان داشتھ باشد یا ھدف خود را تغییر دھد، بھ آساني دست از عقاید و معشوقھ

ھدف او آن بود كھ بر تخت سلطنت فرانسھ بنشیند، در نوزده سالگي، پس از وفات پدر، پادشاه ناوار شد، 
بود و ھنگامي كھ بھ پاریس رفت تا با مارگریت دو ولي این امر فقط جنبھ ناراحت كنندھاي از سلطنت 

پس از ازدواج . آالنسون شایستھ سلطنت دانستند/آنژو و دوك د/والوا ازدواج كند، او را فقط پس از دوك د
او كشتار سن بارتلمي روي داد و ھانري در موقع مناسب با انصراف از آیین پروتستان از مرگ نجات 

  . یافت

. در زیبایي او ھیچ كس تردید نداشت. زیباترین و سازگارترین زنان فرانسھ بود ))مارگو((عروسش 
رونسار آن را میستود، و برانتوم از پوست لطیف و زیبا، گیسوان مجعد، كالھگیسھاي مختلف، چشماني 

شیطنت از آنھا میبارید، ھمچنین از بدن او كھ بھ تناسب اندام روسپیھا و بھ شكوه قامت كھ شوخي و خشم و 
ملكھ بود، از پاھاي چابك او كھ مجالس رقص دربار را افتتاح میكرد، و از روح پرنشاط و سرزندگي او 

ھا ده  ھھمھ این جاذب. در عھدي كھ پر از كشمكش و افسردگي بود، با شور و وجد سخن بھ میان میآورد
دوازده نفر از عشاق او را بھ خانھاش كشاند، و شایعاتي در افواه افكند مبني بر آنكھ او ماھرانھ با آنان 

ھانري حق نداشت او را مالمت كند، زیرا . رابطھ برقرار كرده و حتي مرتكب زناي با محارم شده است
خود با او ازدواج كرده بود،  اما چون مارگو، كھ بر خالف میل. داشت)) ولگرد((خود او چشماني 

; ھانري معشوقھاي اختیار كرد. بلھوسیھاي خویش را از سر گرفت، دیگر ندانست كھ پدر فرزندانش كیست
)) زیادھروي در زنبارگي((مارگو بھ مالطفت از او پرستاري كرد، ولي بیماري او را نتیجھ . و بیمار شد

دیگر چنان باعث جدایي آنھا شد كھ مارگو بھ دوستي پس از چندي، بدگماني آن دو نسبت بھ یك. دانست
  )). ما دیگر با ھم نمیخوابیم و با ھم حرف نمیزنیم: ((نوشت
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شبي ضمن شكار از مرزھا فرار كرد و با جامھ مبدل از . ھانري سھ سال با نارضایتي در دربار باقي ماند
ك رفت و در بئارن و گویین بھ عدالت این سو تا آن سوي فرانسھ گریخت و با وجود خطرھاي بسیار بھ نرا

سپس دست از آیین كاتولیك برداشت و پروتستانھا را در بئارن بھ قدرت رسانید و . و زیركي حكومت كرد
سھ سال بعد مارگو بدو پیوست، و پادشاه جوان، در زماني كھ مشغول شكار . از آنان در گویین حمایت كرد

و كمك میكرد تا شادي و نشاط آن دربار كوچك خاطره بیوفاییھاي آنھا یا در صدد تعقیب كاتولیكھا نبود، بھ ا
ھاي ھانري خستھ شده بود، بھ  ، مارگو، كھ از مراقبت در زایمان معشوقھ١۵٨٢بھ سال . را از میان ببرد
ولي در آنجا بلھوسیھاي او چنان آشكارا بود كھ برادرش ھانري سوم بھ وي دستور داد بھ . پاریس بازگشت

دو پادشاه یعني دو ھانري . وي پس از دو سال اقامت در بئارن، بھ آژن رفت. وھرش باز گرددسوي ش
موافقت كردند كھ او را در قصر اوسون زنداني كنند و مبلغي مقرري نیز براي او تعیین كردند 

ولي او زندان را بھ صورت سالني درآورد و شاعران، ھنرمندان، و عاشقان را بھ ). ١۵٨٧١۶٠۵(
ریشلیو از سبك او تعریف كرد، . پذیرفت و خاطرات بیاساس خود را بھ رشتھ تحریر درآورد حضور

پس از مدتي مارگو را . ھاي او را ستودند مونتني مقاالتي بھ وي اھدا نمود، و كشیشان خیرات و صدقھ
در آنجا ). ١۶٠۵(تشویق كردند كھ بھ طالق رضا دھد، او اجازه یافت كھ بھ پاریس و دربار باز گردد 

عشقبازیھاي خود را از سر گرفت، سالن را دوباره افتتاح كرد، فربھ و توبھ كار شد، ونسان دو پل را بھ 
عنوان پیشنماز استخدام كرد، صومعھاي تشكیل داد، و در حال آرامش و پرھیزكاري در شصت و دو 

یت، تنھا باقیمانده سلسلھ بدین ترتیب، مارگر: ((یكي از معاصران او گفتھ است). ١۶١۵(سالگي درگذشت 
  .)) والوا و شاھزاده خانمي خوشنیت كھ بھ ھیچ كس جز خودش بدي نكرد، دار فاني را وداع گفت

II -١۵٨٩-١۵٧۴: ھانري سوم   

آنژو، پس از مدت كوتاھي سلطنت در لھستان، بازگشت و در بیست و چھار سالگي با لقب ھانري /دوك د
تك چھرھاي كھ نقاش آن . ین پادشاه آخرین فرد از سلسلھ والوا بودا. سوم بر تخت سلطنت فرانسھ نشست

معلوم نیست و در موزه لوور مضبوط است، او را با قامتي بلند و باریك و چھرھاي رنگ پریده و افسرده 
نشان میدھد كھ نیات خوب داشت، ولي بر اثر خصایص بدي كھ بھ او ارث رسیده بود، گیج و مبھوت شده 

مجبور بود . وم از لحاظ جسماني ضعیف و از لحاظ احساسات متغیر بود و زود خستھ میشدھانري س. بود
پوستش بھ . از سواري و شكار چشم بپوشد، و بر اثر چند لحظھ عشقبازي، چندین روز بستري میشد

پیش از آنكھ بھ سي . طرزي عالجناپذیر میخارید، سر و شكمش درد میكرد، واز گوشش چرك بیرون میآمد
گستاخي او ناشي از كمرویي، و . ش سالگي برسد، موي سرش سفید شده و دندانھایش فرو ریختھ بودندو ش

بدبختانھ بھ لباسھاي زنانھ سخت . ظلم و ستم او نتیجھ وحشت بود، اما عادتا طبعي آرام و محتاط داشت
گذشتھ از این،  .شبي در مجلس رقص با جامھاي یقھ باز و گردنبندي مروارید ظاھر شد. عالقھمند بود

وي جمعي از جوانان را بھ دور خود گرد آورده بود كھ موي خود را . گوشواره میآویخت و دستبند میبست
ھا سرخاب میمالیدند، لباسھاي عجیب بر تن میكردند، و عطرھایي بھ خود میزدند  مجعد میكردند، بر گونھ

ھا  ھي شبھا در جامھ زنانھ از كوچھبا این اشخاص مشكوك، گا. كھ محل عبور آنھا را معطر میساخت
در كشوري كھ نزدیك بھ ورشكستگي و ھرج و . میگذشت و مردھا را گول میزد و آنھا را مسخره میكرد
عروسي یكي از آنھا را پرداخت، و  ٠٠٠,٠٠٠,١١مرج بود، خزانھ را صرف محبوبان مذكر خود كرد، و 
اما مقداري از . راي دیگري ھدیھ عروسي بخردبھاي منصب قضاوت را در یك مورد دو برابر كرد تا ب

مانند ساختن پون نوف، تعمیر لوور، و آباد كردن قسمتي از . پول مردم را نیز بھ مصارف خوب رسانید
ھمچنین در اصالح امور اداري سعي بلیغ . پاریس، ھانري سوم ادبیات و نمایشنامھنویسي را تشویق میكرد

در پاریس، در حالي كھ . پیاده بھ زیارت شارتر و كلري میرفتضمنا براي تسویھ حساب خود . داشت
تسبیحي درشت در دست داشت، از كلیسایي بھ كلیساي دیگر سر میزد و با شوق و ذوق دعا و ورد 

شركت میجست و كیسھاي را كھ فقط )) توبھ كاران آبي پوش((ھمچنین در حركت دستھ جمعي . میخواند
مادرش، . ولي صاحب فرزندي نشد. در آن تعبیھ شده بود بر تن میكردبراي چشمھا و دستھا سوراخھایي 

كھ تخم فساد را از پدران بیمارش بھ او انتقال داده بود، با تاثر بھ زوال و انقراض قریبالوقوع دودمان خود 
  . مینگریست
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 وي براي جنگ ساختھ نشده بود، و كاترین كھ. اوضاع سیاسي بیش از حد تصور ھانري آشفتھ بود
اما ھوگنوھا با آنكھ مایوس بودند، ھنوز مطیع نشده بودند و سر . سالخورده میشد، تمایل بھ صلح داشت

  . تمرد داشتند

آالنسون با الیزابت پروتستان در انگلستان، شورشیان پروتستان در ھلند، و ھانري دو /برادرش دوك د
)) سیاستمداران((یك كھ توسط منتقدانشان بھ اقلیتي از رھبران كاتول. ناوار در بئارن روابط دوستانھ داشت

گرفتند و ) در نھایت تاسف در گذشتھ بود ١۵٧٣كھ در سال (موسوم شده بودند، دنبال فكر لوپیتال را 
) كھ میان دو فرقھ مورد تنفر بود(ھاي مخالف صلح برقرار شود، و از این فكر  پیشنھاد كردند كھ میان فرقھ
گذشتھ از این، آنھا میگفتند كھ اگر پاپ چنین . بدون وحدت مذھبي پایدار بمانددفاع كردند كھ ملت میتواند 

  . مسامحھاي را نپذیرد، فرانسھ باید روابط مذھبي خود را با رم قطع كند

و ھوگنوھا و تاخت و تازھاي سربازان آلماني، كھ بھ منظور كمك )) سیاستمداران((در نتیجھ ھمكاري 
در بولیو بھ پنجمین )) صلح موسیو((، ھانري دچار وحشت شد، با امضاي كردن بھ پروتستانھا میآمدند

فرماني جھت برقراري آرامش صادر كرد، و بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ در ھمھ . جنگ مذھبي خاتمھ داد
آنان را شایستھ انتخاب شدن بھ ھمھ مناصب دانست، و ; نقاط فرانسھ طبق آداب خود بھ عبادت بپردازند

  . را در اختیارشان بگذارد و تفوقشان را در امور سیاسي و نظامي بھ رسمیت بشناسد حاضر شد شھر

اكثر كاتولیكھاي فرانسھ، و مخصوصا عوام متعصب پاریس، از اعطاي این امتیازات بھ فرقھاي كھ ظاھرا 
اتحادیھ ((كاردینال دو لورن پیشنھاد كرده بود كھ یك  ١۵۶٢در سال . شكست خورده بود خشمگین شدند

اختیار دارند و بھ ھر تشكیل شود و اعضاي آن سوگند بخورند كھ از كلیسا، با ھر وسیلھاي كھ در )) مقدس
. چنین اتحادیھاي در شامپاني بھ وجود آورده بود ١۵۶٨ھانري دو گیز بھ سال . قیمتي كھ باشد، دفاع كنند

)) اتحادیھ مقدس((، دوك مذكور علنا ١۵٧۶در . ھاي مشابھي در ایاالت تشكیل شدند در این ھنگام اتحادیھ
  . نوھا وارد نبرد شدرا اعالم داشت و بھ قصد درھم شكستن ھمیشگي ھوگ

در اینجا نباید مسیر جنگھاي مذھبي ششم، ھفتم، و ھشتم را تعقیب كنیم، مگر اینكھ جنگھاي مزبور در 
در . در این ھنگام فلسفھ دوباره وارد معركھ شد. جریان عقاید یا در صفت اختصاصي تاثیر كرده باشند

ود و از مشاوران ناوار بھ شمار میرفت، نویسنده گمنامي كھ شاید فیلیپ دوپلسي مورنھ ب ١۵٧٩سال 
این . انتشار داد) سویس(علیھ ظالمان در شھر بال ) از حقوق مردم(اعالمیھ شورانگیزي تحت عنوان دفاع 

تاثیر آن تا یك قرن ادامھ . اثر بھ زبان التیني نوشتھ شده بود، ولي بزودي بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شد
استفاده كردند، ھلندیھا آن را بر ضد فیلیپ، و پیرایشگران بر ضد چارلز  ھوگنوھا از آن در فرانسھ. یافت

فرضیھ قدیمي وجود یك . اول بھ كار بردند، و حزب ویگ از آن در مورد خلع جیمز دوم استفاده كرد
ما ھمین موضوع را در آثار . میان ملت و فرمانرواي آن در اینجا كامال تكوین یافت)) قرارداد اجتماعي((

فرضیھ مذكور از این قرار است كھ میان خداوند و مردم و پادشاه پیماني براي . ، الك، و روسو مییابیمھابز
ھر پادشاھي كھ در اجراي . در این مورد یعني آیین پروتستان بستھ شده است)) مذھب راستین((حمایت از 

یكي باید بھ . ادشاه و ملت استثانیا حكومت عبارت از پیماني میان پ. این فرمان غفلت ورزد، باید خلع شود
پادشاه و ملت ھر دو تابع . عدالت فرمانروایي كند، و دیگري باید در كمال آرامش فرمانھاي او را بپذیرد

قانون طبیعي ھستند، یعني قانون خرد و عدالت طبیعي بر طبق اصول اخالقي یزداني و مافوق ھمھ قوانین 
او وسیلھ اجراي این قوانین است نھ آمر . بیعي و االھي استوظیفھ پادشاه حفظ قوانین بشري و ط. بشري

اما چھ كساني . اتباعي كھ ملتي را تشكیل میدھند باید فرمانروایان و مالكان مطلق كشور باشند. مطلق آنھا
))) آن ھیوالي عجیبي كھ داراي سرھاي بیشمار است(((باید تشخیص دھند كھ پادشاه ظالم است عوامالناس 

درست نیست كھ ھر فردي . ھبران قوم یا عدھاي مانند اتاژنرو در فرانسھ تكلیف را معین كنندباید ر! نھ
تابع ضمیر خود باشد، زیرا امیال خود را بھ عنوان ضمیر خود میشناسد، و در نتیجھ ھرج و مرج بروز 

د حرف آنھا را اما اگر رھبران قوم از او دعوت كنند كھ سالح برگیرد و سر بھ شورش بردارد، بای. میكند
  . ولي اگر جبار غاصب است، ھر كسي حق دارد او را بكشد. بپذیرد
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و ھانري سوم، ھانري دو ) ١۵٨۴(آالنسون درگذشت /كشمكش قوا و عقاید ھنگامي تشدید شد كھ دوك د
ناگھان ھوگنوھا از سخن گفتن درباره ظلم و خلع پادشاه . ناوار را بھ عنوان وارث تخت و تاج تعیین كرد

  . دم فرو بستند

دشاه رنجور والوا بزودي در گذرد و از طرفداران سرسخت حقانیت شدند، و اظھار امیدواري كردند كھ پا
علیھ ظالمان، كھ چندي ) از حقوق مردم(كتاب دفاع . فرانسھ را بھ دست سلسلھ پروتستان بوربون بسپارد
در این وقت دیگر مورد قبول نبود، و خود اوتمان . پیش از این بھ منزلھ بیانیھ ھوگنوھا بھ شمار میرفت

اما بیشتر مردم فرانسھ از فكر . دوناوار نوعي گناه خواھد بود اعالم داشت كھ مقاومت در برابر ھانري
چگونھ ممكن بود كھ كلیساي رنس مردي پروتستان را تدھین . داشتن پادشاھي، پروتستان بھ خود لرزیدند

كند و آیا كسي میتوانست بدون چنین عملي پادشاه واقعي فرانسھ شود روحانیان اصیل آیین، بھ رھبري 
، از مسئلھ جانشیني انتقاد كردند و ھمھ كاتولیكھا را بھ پیوستن بھ اتحادیھ مقدس یسوعیھاي پرشور

ھانري سوم، كھ سخت تحت تاثیر این عكسالعملھا قرار گرفتھ بود، بھ آن اتحادیھ پیوست و بھ . فراخواندند
انري دو ناوار از ھ. ھمھ ھوگنوھا دستور داد كھ یا آیین كاتولیك را بپذیرند یا از خاك فرانسھ بیرون بروند

كشورھاي اروپایي استمداد كرد و از آنھا خواست كھ حقانیت دعوي او را بھ رسمیت بشناسند، ولي پاپ 
سیكستوس پنجم او را تكفیر كرد و اعالم داشت كھ، چون در بدعتگذاري پافشاري كرده است، نمیتواند 

كاترین . خود را ولیعھد معرفي كرد )كاردینال دو بوربون(در این زمان، شارل . وارث تخت و تاج شود
دوباره درصدد استقرار صلح برآمد و حاضر شد، در صورت روگرداندن ھانري دوناوار از آیین 

ولي ھانري حاضر بھ این كار نشد، با قوایي كھ نیمي از آن كاتولیك بود بھ . پروتستان، از وي حمایت كند
رد، و در كوترا لشكري از اتحادیھ مقدس را، جنگ پرداخت، ظرف شش ماه شش شھر را بھ تصرف درآو
  . كھ تعداد آن بھ دو برابر لشكریان خود او میرسید، شكست داد

ھوگنوھا، كھ تعدادشان بھ یك دوازدھم جمعیت میرسید، در این ھنگام نیمي از شھرھاي معتبر فرانسھ را 
اتحادیھ مزبور، . رفداري میكردولي پاریس مركز فرانسھ بود و از اتحادیھ مقدس سخت ط. در دست داشتند

كھ از طرفداري خونسردانھ ھانري سوم ناراضي بود، در پاریس حكومتي انقالبي مركب از نمایندگان 
این نواحي، بھ منظور حملھ بھ انگلستان و فرانسھ، با حكومت اسپانیا شروع بھ . شانزده ناحیھ تشكیل داد

ھانري نگاھبانان سویسي را بھ كمك . را دستگیر كنند مذاكره كردند و در صدد برآمدند كھ شخص پادشاه
پادشاه وي را از . طلبید، و آن شانزده ناحیھ از دوك دو گیز خواستند كھ پاریس را تحت نظارت خود بگیرد

این عمل بازداشت، ولي دوك بھ آن شھر رفت و از طرف عوام بھ عنوان رھبر نھضت كاتولیك خوانده 
وي سپس دوباره اراده . ده شده و در صدد انتقام برآمده بود، بھ شارتر گریختشد، ھانري سوم، كھ سرافكن

خود را از دست داد، ھانري دو ناوار را از خود دور كرد، ھانري دو گیز را بھ عنوان فرمانده كل قواي 
  . سلطنتي بھ كار گماشت، و از اتاژنرو خواست كھ در بلوا تشكیل جلسھ دھد

ور یافتند، پادشاه با خشم و غضب مالحظھ كرد كھ آنان بھ احترامي در خور پس از آنكھ نمایندگان حض
. روزي تصمیمي خشمآلود گرفت و بھ جمعي از یارانش دستور داد كھ دوك را بكشند. پادشاھان میگذارند

ھنگامي كھ آن اشرافزاده جوان بھ اطاق ; براي این منظور او را بھ مذاكرھاي خصوصي دعوت كرد
پادشاه پس از آنكھ در را . میشد، نھ نفر بدو حملھ بردند و او را با دشنھاي از پاي درآوردند پادشاه نزدیك

سپس دستور داد ). ١۵٨٨دسامبر  ٢۴(گشود، با رضایتي آمیختھ بھ ھیجان، بھ تحقق آرزوي خود نگریست 
آنگاه با غرور و . كھ رھبران اتحادیھ مقدس را بھ زندان اندازند و كاردینال دوگیز برادر دوك را بكشند

ولي این زن . وحشت گزارش این اقدامات را، كھ توسط دیگران انجام گرفتھ بود، جھت مادر خود فرستاد
دوازده روز بعد، .)) تو مملكت را خراب كردي: ((دستھا را از روي یاس و نومیدي بھ ھم مالیده و گفت

ھا و شاید  یتھا و نگرانیھا و توطئھكاترین، در شصت و نھ سالگي، در نتیجھ خستگي ناشي از مسئول
سپس او را در گورستان عمومي در بلوا بھ خاك . در مرگ او كسي اشك نریخت. پشیماني، درگذشت

سپردند، زیرا ھنگامي كھ پیشنھاد شد كھ جسد او را در آرامگاھي كھ وي براي خود در سن دني ساختھ بود 
نازه او را بھ پاریس بیاورند، آن را بھ رودخانھ سن خواھند دفن كنند، شانزده ناحیھ اعالم داشتند كھ اگر ج

ھا بھ راه افتادند  دانشجویان در كوچھ. نیمي از مردم فرانسھ ھانري سوم را بھ عنوان قاتل شناختند. انداخت
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استادان علوم االھي در سوربون با حمایت پاپ، مردم را از اطاعت ; و خلع او را از سلطنت مطالبھ كردند
طرفداران . پادشاه بازداشتند و كشیشان اھالي ھمھ نقاط را دعوت كردند كھ علیھ او سالح برگیرند فرمان

. زنان و مردان از ترس آنكھ بھ عنوان سلطنتطلب توقیف شوند، بھ كلیساھا پناه بردند; پادشاه دستگیر شدند
كھ مردم فرمانرواي مطلقند، و  رسالھنویسان اتحادیھ مقدس از عقاید سیاسي ھوگنوھا اقتباس كردند و گفتند

حق دارند كھ، بھ وسیلھ پارلمان یا رھبران قوم، پادشاه ظالم را از كار براندازند، و ھمھ پادشاھان آینده باید 
تابع محدودیتھاي قانون اساسي باشند و وظیفھ عمده آنھا اجراي مذھب راستین در این مورد یعني آیین 

  . كاتولیك باشد

این زمان در تور با جمعي از اشراف و سربازان بھ سر میبرد، خود را میان دو بال  ھانري سوم، كھ در
  . گرفتار دید

و لشكریان ناوار، پس از ; قواي اتحادیھ مقدس بھ رھبري دوك ماین از طرف شمال بھ سوي او پیش میآمد
یكي از این دو قوا  و سرانجام; آنكھ شھرھا را یكي بعد از دیگري متصرف میشدند، از جنوب پیش میآمدند

ھانري ھوگنو از موقعیت استفاده كرد و دوپلسي مورنھ را نزد پادشاه فرستاد و . حتما او را دستگیر میكرد
در پلسي لھ تور دو ھانري با . آمادگي خود را جھت بستن عھدنامھاي با پادشاه و حمایت از او اعالم داشت

قواي ). ١۵٨٩آوریل،  ٣٠(بت بھ ھم وفادار بمانند یكدیگر مالقات كردند و با خود عھد بستند كھ نس
  . مشترك آنان ماین را شكست داد و بھ سوي پاریس پیش رفت

در این پایتخت پرشور، یكي از راھبان فرقھ دومینیكیان بھ نام ژاك كلمان، با عالقھاي وافر، بھ مطالبي كھ 
مینان داشت كھ اقدامي بزرگ در راه وي اط. در خصوص قاتل بودن ھانري سوم گفتھ میشد گوش فرا میداد

گذشتھ از این، اندوه و زیبایي كاترین، دوشس دو . خداوند باعث تطھیر ھمھ گناھان او خواھد شد
آنگاه دشنھاي خرید، بھ اردوگاه . مونپانسیھ، خواھر برادران مقتول گیز، او را بھ این كار، وا میداشت

ضمن جان ; و برد، و خود بھ دست نگاھبانان بھ قتل رسیدسلطنتي راه یافت، دشنھ را در شكم پادشاه فر
  . سپردن، اطمینان داشت كھ بھ بھشت خواھد رفت

ھانري دو والوا صبح روز بعد در بستر مرگ بھ اتباع خود توصیھ كرد كھ از ھانري دو ناوار اطاعت 
پیش گرفتند، و حملھ بھ در میان محاصره كنندگان ھرج و مرج برپا شد، قسمت اعظم آنان خود را در . كنند

بعضي از كلیساھا . در داخل شھر نشاط طرفداران اتحادیھ مقدس بھ اوج خود رسید. پاریس بھ تعویق افتاد
پارسایان از این قتل بھ عنوان عالیترین اقدام خداوند از زمان . تصویر آن راھب را در محراب قرار دادند

ز ایالت آوردند، و او در كلیساھا موعظھ كرد و با این آھنگ مادر كلمان را ا. تولد مسیح بھ بعد سخن گفتند
زھداني كھ تو را حمل كرد و پستانھایي كھ تو را شیر دادند مبارك : ((مقدس مورد پذیرایي قرار گرفت

  .))باد

III  -١۵٩۴-١۵٨٩: بھ سوي پاریس   

انون بھ عنوان پادشاه ھانري دوناوار در لحظھ بحراني زندگي خود بود، زیرا ناگھان از طریق سنت و ق
اشرافي كھ بھ ھانري سوم . ولي سربازانش بھ ھمان سرعت از اطراف او پراكنده شدند. فرانسھ شناختھ شد

دو سوم فرانسھ با . پیوستھ بودند بھ امالك خود بازگشتند، و قسمت اعظم كاتولیكھاي لشكر او ناپدید شدند
تا مدتي در نتیجھ دو قتل ساكت شده )) سیاستمداران(. (داشتن پادشاھي پروتستان بشدت مخالفت میورزید

فیلیپ، پادشاه اسپانیا، بھ اتحادیھ مقدس ; پارلمان پاریس كاردینال دو بوربون را بھ سلطنت برداشت; بودند
قول داد كھ براي نگاه داشتن فرانسھ در زمره كشورھاي كاتولیك سیل طالي امریكا را بھ سوي آن سرازیر 

، خرابي محصول و تجارت فرانسھ این كشور را چنان پریشان كرده بود كھ جز در این ضمن. كند
فیلیپ از این . سرمستي ناشي از تنفر چیزي بر جاي نمانده بود، و آن ھم قواي فرانسھ را تحلیل میبرد

  . وضع چندان ناراضي نبود
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ه و تقلیل یافتھ بود، بھ در این حال معني نداشت كھ ھانري دوناوار با قوایي كھ بھ آن صورت نامنظم شد
وي از روي احتیاط، و با . شھري مانند پاریس، كھ اكثریت عظیم مردم آن با وي مخالف بودند، حملھ كند

در این مورد . مھارتي كھ داشت، قواي خود را بھ طرف شمال برد تا از انگلستان كمك دریافت دارد
دشمنش، ماین، تا آنجا كھ . یع او میشدندعشقبازیھاي او بیش از اقدامات دشمنانش مانع پیشرفت سر

سپتامبر  ٢١(در آرك، در جنوب دیپ، دو لشكر بھ ھم رسیدند . تنومندي او اجازه میداد، وي را تعقیب كرد
نتیجھ این نبرد را از پیغامي كھ . ھانري ھفت ھزار، و ماین بیست و سھ ھزار سرباز داشت). ١۵٨٩

ما در . كریون دلیر، خودت را دار بزن: ((است میتوان دریافت ھانري براي ھمقطار خود كریون فرستاده
چندین . این پیروزي باعث تشجیع طرفداران ھانري در ھمھ نقاط شد.)) آرك جنگیدیم، و تو آنجا نبودي

  . ھاي خود را با شوق و شعف بھ روي او گشودند شھر دروازه

مایل بود اسپانیا را از تسلط بر فرانسھ باز  الیزابت، كھ مانند ونیز. جمھوري ونیز او را پادشاه شناخت
لیره طال، ھفتاد ھزار پوند باروت، و مقدار زیادي كفش، غذا، شراب،  ٠٠٠,٢٢دارد، چھار ھزار سرباز 

این دو . فیلیپ، براي تالفي آن، قوایي از فالندر جھت كمك بھ ماین اعزام داشت. و آبجو براي او فرستاد
ھانري پر سفیدي روي كاله . بھ یكدیگر رسیدند ١۵٩٠و، در چھاردھم مارس قوا در ایوري، در ساحل اور

اگر بر اثر خستگي ناشي از جنگ تا مدتي متفرق شدید، در زیر : ((خود خویش چسباند و بھ سربازان گفت
آن درختان گالبي كھ در آن سوي در دست راست من است جمع شوید، و اگر پرچمھاي خود را از دست 

ز پر سفید من برندارید، شما آن را ھمیشھ در راه شرافت خواھید یافت، و امیدوارم آن را در دادید، چشم ا
در نتیجھ ضرباتي كھ وارد آورده بود، . وي، چون ھمیشھ، در صف مقدم میجنگید)). راه پیروزي ھم ببینید

مام شد، زیرا شھرت او در مورد رحم و شفقت بھ نفع وي ت. بازوي راستش متورم و شمشیرش كج شده بود
پیروزي ھانري باعث شد كھ . ھزاران تن از سویسیھاي بیمواجبي كھ در خدمت ماین بودند تسلیم شدند

  . اتحادیھ مقدس بیلشكر بماند و ھانري تقریبا بدون مانع توانست محاصره پاریس را از سر بگیرد

ردو زدند، و مشتاق بودند بھ ، سربازان گرسنھ و و بیمواجبش پیرامون پایتخت ا١۵٩٠از مھ تا سپتامبر 
شھر حملھ كنند و اموال مردم را بھ یغما ببرند، ولي، در نتیجھ امتناع ھانري در تصویب كشتاري كھ ممكن 

اھالي پاریس پس از آنكھ یك ماه در محاصره . بود بدتر از كشتار سن بارتلمي شود، كاري از پیش نبردند
ھانري از كار خود پشیمان شد و دستور داد . علف كردند افتادند، شروع بھ خوردن سگ، گربھ، اسب، و

  . كھ بھ شھر آذوقھ بفرستند

. دوك دوپارما، حاكم فیلیپ در ھلند، با لشكر مجھزي از اسپانیاییھاي جنگدیده بھ كمك پاریس شتافت
ان آن دوك دو پارما بھ دنبال او رفت، و می. ھانري، كھ در وضع بدي قرار داشت، بھ روان عقبنشیني كرد

دوك بر اثر بیماري كاري از پیش نبرد، و لشكر ھانري . دو از حیث عملیات سوقالجیشي رقابتي آغاز شد
  . بار دیگر پایتخت را در محاصره گرفت

وي در این ھنگام با مسئلھ دشواري روبرو شد، و آن این بود كھ آیا میتواند بھ عنوان مردي پروتستان 
نود درصد مردم آن كاتولیك بودند، و آیا میتواند آن تخت و تاج را  صاحب تخت و تاج و كشوري شود كھ

بدون تردید، این قضیھ، كھ وي بیپول میشد و دیگر . نگاه دارد حتي قسمت اعظم سربازان او كاتولیك بودند
نمیتوانست مواجب سربازان خود را بپردازد، در روحیھ او بیتاثیر نبود، ناچار ھمكاران خود را بھ حضور 

بعضي از آنان این نقشھ را تنھا راه صلح . اند و اعتراف كرد كھ در فكر است بھ آیین كاتولیك درآیدخو
بعضي دیگر آن را بھ منزلھ ترك ظالمانھ و افتضاحآمیز پروتستانھایي شمردند كھ خون و پول خود . دانستند

اگر قرار باشد توصیھ : ((تھانري بھ این اشخاص گف. را براي داشتن پادشاھي پروتستان تلف كرده بودند
  . شما را بپذیرم، بزودي در فرانسھ پادشاه و سلطنتي وجود نخواھد داشت

در مورد آنچھ براي . قصد من این است كھ میان اتباع خود صلح برقرار كنم و بھ روحم آرامش ببخشم
رضاي شما را  من ھمیشھ حاضر خواھم بود كھ موجبات. منیت خود الزم دارید، با یكدیگر مشورت كنید
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شاید اختالف بین این دو مذھب فقط در نتیجھ دشمني كساني كھ آنھا را تبلیغ : ((ھمچنین گفت)). فراھم كنم
  )). روزي با قدرت خودم بھ ھمھ این اختالفات خاتمھ خواھم داد. میكنند شدید میشود

وجدان خود ھستند مذھب كساني كھ پیوستھ تابع : ((سپس مذھب اساسي خود را بھ این عبارت تعریف كرد
اوبینیھ، و /دوپلسي مورنھ، آگریپا د)). مرا دارند، و من مذھب ھمھ كساني را دارم كھ خوب و دلیرند

بسیاري از رھبران پروتستانھا پادشاه را ترك گفتند، ولي دوك دو سولي، كھ محرمترین مشاور ھانري بود، 
: مار میرفت، با تصمیم پادشاه موافقت كرد و گفتبا آنكھ خود از طرفداران سرسخت آیین پروتستان بھ ش

  )). میارزد قداسپاریس بھ یك ((

ھانري براي پاپ و زعماي روحاني پاریس پیغام فرستاد كھ حاضر است تعلیماتي در  ١۵٩٣مھ  ١٨در 
گرگوریوس چھاردھم دوباره ھانري را تكفیر كرده بود، ولي زعماي روحاني . لیك ببیندمورد آیین كاتو

فرانسھ، كھ ھرگز از پاپ تملق نمیگفتند، درصدد برآمدند كھ این شخص توبھكار جدید را بھ صورت 
وي حاضر نشد علیھ . ھانري از كساني نبود كھ زیر بار زور برود. پادشاھي پرھیزگار درآورند

امضا یا باور )) اباطیلي را كھ مطمئن بود اكثریت باور نداشتند((بھ جنگ پردازد، و نخواست  بدعتگذاران
در  .))شماستاین بھترین قسمت از عایدات : ((كند، و از راه لطف با آموزه اعراف موافقت كرد و گفت

سپس بھ .)) میخواھم بھ پرش خطرناكي دست بزنم: ((بیست و پنج ژوئیھ بھ معشوقھ خود چنین نوشت
قداس  صومعھ سن دني رفت، بھ گناھان خود اعتراف كرد، مورد عفو قرار گرفت، و در اجراي مراسم

  . شركت كرد

یسوعیھا تغییر مذھب او را نپذیرفتند و رھبران اتحادیھ . در ھر دو فرقھ، ھزاران نفر او را ریاكار دانستند
ولي مرگ دوك دوپارما و كاردینال دو بوربون باعث تضعیف آن اتحادیھ . مقدس شروع بھ مقاومت كردند

اعتبار خود را نزد میھنپرستان فرانسوي از دست داده بود، زیرا از نقشھ  نفرهانجمن شانزده ((شده بود، و 
بسیاري از اشراف بھ ھانري . فیلیپ، كھ قصد داشت دخترش را ملكھ فرانسھ كند، طرفداري كرده بود

ستند كھ میتواند جلو فیلیپ را بگیرد، و او را فرمانروایي متمایل شدند، زیرا ھانري را سرداري میدان
مجلھاي فكاھي بھ نام . مھربان میشمردند كھ قادر بود كشوري در حال تجزیھ را بھ صورت اول بازگرداند

و طبقھ بورژوازي را انتشار داد گویي و استھزا، از یسوعیھا و اتحادیھ )) سیاستمداران((ساتیر منیپھ عقاید 
ھیچ صلح نادرستي نیست كھ از درستترین جنگھا ارزش كمتري داشتھ : ((قاد كرد و اعالم داشتمقدس انت

خصومتھاي جزئي تا ھشت ماه دیگر ادامھ یافت، . حتي مردم متعصب پاریس خواھان صلح بودند)) باشد
ون بھ اندازھاي جمعیت پیرام. ھانري بھ پاریس رفت و ھیچ كس مزاحم او نشد ١۵٩۴مارس  ٢٢ولي در 

پس از آنكھ در . او گرد آمد كھ وقتي خواست وارد كلیساي نوتردام شود، او را از روي سر مردم رد كردند
ھمان قصر لووري كھ بیست و دو سال پیش در آن زنداني شده و تا سرحد مرگ رسیده بود بھ سلطنت 

ا اعالن كرد و حتي برداشتھ شد، اظھار مسرت فراوان كرد و با شیوه پرشور معمول خویش عفو عمومي ر
بعضي از دشمنان را با عفو و بخشندگي و از روي ادب . را بخشید)) انجمن شانزده نفره((خانواده گیز و 

  . پھلواني طرفدار خود كرد، و بھ بعضي دیگر با پولي كھ بھ قرض گرفتھ بود رشوه داد

دي خرید و آن را تیز كرد و در در لیون شخصي بھ نام پیر باریر كار. اما ھمھ مخالفان او كنار نیامدند
ولي او را در . حالي كھ قصد خود را مبني بر كشتن پادشاه اعالم میداشت، بھ سوي پاریس بھ حركت درآمد

اگر مطلع شده بودم، او را ! افسوس: ((در این وقت، ھانري گفت. ملون دستگیر و بدون محاكمھ خفھ كردند
 ٢٧در . عفو كرد، ولي یسوعیھا ھمچنان از او انتقاد میكردندپاپ كلمنس ھشتم پادشاه را )). عفو میكردم

دسامبر ژان شاتل، كھ جواني نوزده سالھ بود، با دشنھ بھ پادشاه حملھ برد، ولي فقط لب باالیي او را شكاف 
دوباره ھانري در صدد برآمد كھ این شخص متعصب را نیز عفو كند، . داد و یكي از دندانھایش را شكست

ھایي كھ طبق قانون در مورد قاتالن پادشاھان اعمال میشد گرفتار  امور، شاتل را بھ ھمھ شكنجھ ولي اولیاي
وي با كمال سربلندي عالقھ خود را بھ كشتن پادشاه بھ عنوان بدعتگذاري خطرناك اعالم داشت، و . كردند

آنگاه اعتراف كرد . آمادگي خود را براي كوشش دیگري بھ منظور نجات دادن روح خود بھ اطالع رسانید
از قول یكي از . كھ از شاگردان یسوعیھاست، ولي حاضر نشد بیش از این آنھا را در قصد خود شریك بداند
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نقل كردھاند كھ وي كشتن ) كھ بعدا درباره او مطالبي خواھیم گفت(یسوعیھاي اسپانیا بھ نام خوان د ماریانا 
از ژان گینیار، یسوعي فرانسوي، مدركي ; ه استپادشاه بد و مخصوصا ھانري چھارم را تصویب میكرد

بھ دست آوردند كھ در آن نوشتھ بود ھانري چھارم میبایستي در كشتار سن بارتلمي كشتھ شده باشد و اكنون 
، پارلمان پاریس، ١۵٩۵در اوائل سال . بھ قتل برسد)) بھ ھر قیمتي و بھ ھر طریقي كھ ممكن باشد((باید 

   آزادبراساس درخواست كشیشان 

IV- ١۶١٠-١۵٩۴: پادشاه مبتكر  

سي و دو سال جنگ . ھانري بھ این نتیجھ رسیده بود كھ كار تجدید بنا دشوارتر از نیل بھ قدرت است
پس از جنگ صد سالھ، بھ صورت كشوري ویران باعث شده بود كھ فرانسھ، تقریبا مانند دوره )) مذھبي((

  . و پرآشوب درآید

سیصد ھزار خانھ بھ صورت ویرانھ باقیمانده . كشتیھاي تجاري فرانسھ از دریاھا تقریبا محو شده بودند
سربازاني كھ خلع سالح . تنفر باعث شده بود كھ اخالق فاسد شود و مردم فرانسھ تشنھ انتقام شوند. بودند

اشراف توطئھ میچیدند تا بھ عنوان پاداش . ھا بھ قتل و غارت اشتغال داشتند ھا و دھكده ر راهشده بودند د
ایاالت، كھ مدتي دراز از عواید خود . جھت وفاداري خود امتیازات ملوكالطوایفي گذشتھ را بھ دست آورند

ھوگنوھا . بودندبھرھمند شده بودند، فرانسھ را بھ صورت مجموعھاي از كشورھاي خودمختار درآورده 
  . نیز خواھان استقالل سیاسي و آزادي مذھبي بودند

ھانري با پرداخت رشوه بھ ماین، آن اتحادیھ را بھ . اتحادیھ مقدس ھنوز لشكري مخالف در جبھھ داشت
; پس از آنكھ عھدنامھ بھ امضا رسید). ١۵٩۶ژانویھ (قبول متاركھ جنگ و بستن عھدنامھ ترغیب كرد 

ربھ را چندان بھ راه رفتن واداشت كھ تقریبا از نفس افتاد، و بعد بھ او اطمینان داد كھ این ھانري آن دوك ف
ھنگامي كھ یكي از سرداران خود او موسوم بھ شارل . عمل تنھا انتقامي است كھ از وي خواھد گرفت

راف، دوگونتو، دوك دو بیرون، وارد توطئھاي بر ضد او شد، ھانري موافقت كرد كھ، در صورت اعت
ولي دوك حاضر بھ این كار نشد، و ھانري او را بھ دادگاه كشاند، محكوم شد، و گردنش . جانش را ببخشد

مردم فرانسھ، كھ از ھرج و مرج . در این ھنگام فرانسھ دریافت كھ ھانري پادشاه است). ١۶٠٢(را زدند 
كھ سلطنت جدید سلسلھ بوربون را  )و پیشھوران از وي استدعا كردند(خستھ شده بودند، بھ او اجازه دادند 

استبداد پادشاه، كھ موجب جنگ داخلي در انگلستان شد، در فرانسھ معلول . بھ صورت استبداد درآورد
  . جنگ داخلي بود

شوراي امور مالي . از آنجا كھ نخستین احتیاج ھر دولتي پول است، ھانري مشغول گردآوري مالیات شد
ھانري، سولي را، كھ مردي بیباك بود، ناظر امور مالي كرد ; ھ فساد بودموجود بیش از حد معمول آلوده ب

و بھ او اختیار داد كھ میان مالیاتھاي پرداخت شده و مبالغي كھ بھ حساب دولت ریختھ میشوند تعادل 
دوك دوسولي مدت یك ربع قرن بود كھ از دوستان باوفاي ھانري بھ شمار میرفت، و چھارده . برقرار كند

، بھ )١۵٩٧(وي، در آن ھنگام كھ بیش از سي و ھفت سال نداشت . د كھ در كنار او جنگیده بودسال بو
اختالس كنندگان و ناالیقان با چنان شدتي حملھ كرد كھ بھ عنوان با ارزشترین و منفورترین اعضاي 

ت، و از شوراي سلطنتي معروف شد تك چھره او توسط دو مونتیھ كشیده شده و در موزه لوور آویختھ اس
  آن چنین 
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اینجا نابغھاي واقعي . پیداست كھ وي سري بزرگ، ابرواني پرپشت، و چشماني نافذ و ظنین داشتھ است
الزم بود كھ بتواند جلو روح خیال پرست پادشاھي را بگیرد كھ اگر مانند كازانوا بیش از اندازه مشغلھ 

وي بھ عنوان ناظر . دسولي كامال مراقب ادارات بو. نمیداشت، كامال بھ شارلماني شباھت پیدا میكرد
ھا، ارتباطات، ساختمانھاي عمومي، استحكامات توپخانھ، و امور مالي و نیز بھ عنوان رئیس زندان  شاھراه

باستیل و ممیز كل پاریس، در ھمھ جا حضور مییافت، ھمھ چیز را بازرسي میكرد، و در مورد لیاقت 
مھ ساعاتي كھ بیدار بود كار میكرد و در سولي در ھ. افراد، صرفھجویي، و درستكاري اصرار میورزید

وي از منافع . اطاق سادھاي كھ فقط تصاویر لوتر و كالون در آن آویختھ بودند، مثل ریاضتكشان میزیست
ھمو بود كھ ارزش پول را تثبیت كرد، امور اداري را تحت نظم و . ھمكیشان پروتستان خود حمایت میكرد
  . مختلس و رشوھگیر را بھ پرداخت آنچھ كھ گرفتھ بودند مجبور كردانضباط تازھاي درآورد، و كارمندان 

گذشتھ از این، ھمھ اموال و عوایدي را كھ طي جنگھا بھ تصرف افراد درآمده بودند از آنھا پس گرفت و بھ 
سپس بھ چھل ھزار نفر از كساني كھ از پرداخت مالیات استنكاف كرده بودند . حساب دولت منظور داشت

لیور  ٠٠٠,٠٠٠,٢٩۶سولي در آغاز كار دریافتھ بود كھ دولت . كھ بدھیھاي خود را بپردازند دستور داد
لیور اضافي نیز بھ خزانھ  ٠٠٠,٠٠٠,١٣وي این مبلغ را پرداخت، بودجھ را متعادل كرد، و . بدھكار است
رداخت، سولي ھمھ مراحل حیات اقتصادي را حمایت و تشویق كرد، بھ ساختن راه و پل پ. دولت ریخت

ھاي بزرگي را كھ قرار بود اقیانوس اطلس را بھ دریاي مدیترانھ و سن را بھ لوار بھ پیوندند  نقشھ ترعھ
ھاي قابل كشتیراني جزو امالك سلطنتي شوند، از ایجاد ھر گونھ  دستور داد كھ ھمھ رودخانھ; ترتیب داد

  . كشور دوباره تسریع كرد مانعي در آنھا جلوگیري بھ عمل آورد، و جریان كاال را در سراسر

. ھانري، با كمك چنان وزیراني كھ از روي تدبیر برگزیده شده بودند، شروع بھ تجدید بناي فرانسھ كرد
وي اگر در برابر دریافت پول . را بھ صورت اول درآورد)) پارلمانھا((ھا و  وظایف و قدرت قانوني دادگاه

pymansetareh@yahoo.com



فرزندانشان واگذارند، منظورش فقط گردآوري پول نبود، بلكھ بھ كارمندان اجازه داد كھ مقامات خود را بھ 
ترقي كنند تا در ) نجباي ردا(میخواست امور اداري ثابت بماند و طبقات متوسط مخصوصا صنف قضات 

این پادشاه، كھ معموال در نتیجھ توجھ بھ كار و زندگي فرصت . برابر اشرافیت مخالف بھ منزلھ سدي باشند
ھاي كشاورزي، بھ دقت مورد  ھاي اولیویھ دو سر را، بھ نام صحنھ اشت، یكي از نوشتھكتاب خواندن را ند

مطالعھ قرار داد، و از آنجا كھ این نویسنده روشھاي علمي بیشتري در كشاورزي توصیھ كرده بود، ھانري 
. برد ھا و تشویقھایي جھت سبزیكاران بھ كار عقاید او را در اراضي سلطنتي، براي نشان دادن نمونھ

ھانري بھ اشراف دستور داد كھ، ضمن .)) در ھر دیگي مرغي ببیند((ھا  آرزوي او این بود كھ یكشنبھ
  شكار، از بوستانھا یا مزارع گندم حركت 

   

  

لیور  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠ھمچنین از گرفتن . و از غارت كشاورزان توسط سربازان جلوگیري كرد; نكنند
). شاید بھ این علت كھ خود را قادر بھ گردآوري آن نمیدانست(د مالیات عقب افتاده كشاورزان منصرف ش

این پادشاه بیشتر از كولبر از . لیور تقلیل داد ٠٠٠,٠٠٠,١۴بھ  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠و مالیات سرانھ را از 
و صنایع جدیدي مانند ساختن ظروف سفالي شیشھ، و ; صنایع موجود با وضع حقوق گمركي حمایت كرد

در باغھاي تویلري و فونتنبلو درختان توت كاشت، و دستور داد كھ در . ھ وجود آوردھمچنین تھیھ ابریشم ب
ھاي فرشینھبافي گوبلن را توسعھ داد  گذشتھ از این، كارگاه; ھر اسقفنشیني ده ھزار درخت توت غرس شود

ت و، براي از بین بردن سیاست محدود كننده استادكاران در اصناف، صنایع فرانسھ را بر اساس شرك
استوار كرد، یعني كارگران و كارفرمایان را در ھر صنعت با یكدیگر متحد ساخت و آنان را تحت نظارت 

فقر و فاقھ ھمچنان ادامھ یافت، و این وضع تا اندازھاي بر اثر جنگ، طاعون، مالیات، و تا . دولت درآورد
اوي حرص و طمع، باعث میشود اندازھاي در نتیجھ آن بود كھ عدم تساوي طبیعي استعدادھا، در میان تس
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خود پادشاه در كمال صرفھجویي میزیست و . كھ در ھر نسلي اكثریت كاالھا توسط اقلیت افراد جذب شود
ھایش اسراف و تبذیر میكرد، و براي آنكھ كار جھت بیكاران تھیھ كند و اطراف  فقط در مورد معشوقھ

; دستور داد ساختمانھاي عمومي بسیار برپا كنندشھرھا را از سربازان قدیمي تنبل و طماع خالي سازد، 
. ھا درخت نشاندند ھا كندند، و در كنار شاھراه ھا را تعریض و سنگفرش كردند، ترعھ بدین ترتیب كوچھ

و میدان ) كھ اكنون موسوم بھ پالس د ووژ است(باغھاي بزرگ و میدانھاي بسیار، مانند، میدان سلطنتي 
سپس براي مستمندان ناقص عضو بیمارستان . فضایي جھت تنفس داشتھ باشددوفینھ، ساختھ شد تا پاریس 

اگر چھ ھمھ این اصالحات تا پیش از مرگ ناگھاني او بھ ثمر نرسیدند، در . را تاسیس كرد) صدقھ(شاریتھ 
   .اواخر سلطنت او مملكت بھ اندازھاي آباد شد كھ نظیر آن از زمان فرانسواي اول تا آن وقت دیده نشده بود

مھمتر از ھمھ آنكھ ھانري بھ جنگھاي مذھبي خاتمھ داد و كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ زیستن در صلح و 
البتھ ھیچ یك از این دو فرقھ حاضر نبودند با یكدیگر روابط دوستانھ داشتھ باشند، زیرا . صفا ترغیب كرد

و ھوگنوھاي متعصب مراسم عبادت ; كاتولیكھاي كامل عیار حق حیات براي ھیچ پروتستاني قایل نبودند
فرمان  ١۵٩٨آوریل  ١٣ھانري جان بر كف دست نھاد، در . كاتولیكھا را چیزي جز بتپرستي نمیدانستند

تاریخي نانت را صادر كرد، و اجراي كامل مذھب و آزادي مطبوعات پروتستان را در ھشتصد شھر 
حق . اكثریت عظیم با كاتولیكھا بود، اعالم داشت) مانند پاریس(فرانسھ، بھ استثناي ھفده شھر كھ در آنھا 

دو تن از آنان در شوراي دولتي بودند، و قرار شد كھ تورن . انتصاب ھوگنوھا بھ مقامات اداري تایید شد
  . پروتستان بھ مقام مارشالي نایل شود

وتستان كودكان پر. دولت میبایستي مواجب كشیشان پروتستان و روساي مدارس پروتستان را بپردازد
ھا، و بیمارستانھا، پذیرفتھ شوند،  میبایستي مانند كودكان كاتولیك در ھمھ دبستانھا، دبیرستانھا، دانشگاه

شھرھایي مانند الروشل، مونپلیھ، و مونتوبان، كھ سابقا تحت تسلط ھوگنوھا بودند، میبایستي بھ ھمان حال 
آزادي مذھبي اعطا شده بدین . نگاھداري شوندباقي بمانند و پادگانھا و استحكامات آنھا بھ خرج دولت 

ترتیب ھنوز كامل نبود، زیرا فقط در مورد كاتولیكھا و پروتستانھا اجرا میشد، ولي بھ منزلھ پیشرفتھترین 
این فرمان مردي را كھ خود ایمان درستي نداشت از . رواداري مذھبي در اروپا بھ شمار میآید

  . ي تبدیل كردبھ یك مسیح)) مسیحیترین اعلیحضرت((

كاتولیكھا در سراسر فرانسھ این فرمان را بھ منزلھ نقض قول ھانري دانستند، كھ وعده داده بود از مذھب 
مشئومترین فرمان ممكن اعالم كرد، كھ بر طبق آن ((پاپ كلمنس ھشتم آن را بھ مثابھ . آنھا حمایت كند

نویسندگان كاتولیك )). ین چیز در جھان استآزادي مذھبي بھ ھمھ افراد اعطا شده است، و این خود بدتر
دوباره اعالم داشتند كھ پادشاه بدعتگذار را میتوان بھ حق كشت یا از سلطنت خلع كرد، و نویسندگان 

پروتستان مانند اوتمان، كھ در زمان ھانري سوم از استقالل ملت دفاع كرده بودند، در این وقت از محاسن 
پارلمان پاریس تا مدتي حاضر نشد آن فرمان را . اھي پروتستان سخن گفتنداستبداد و آن ھم استبداد پادش

رسما تسجیل كند، و حال آنكھ، طبق سنت، ھیچ فرمان شاھي بدون آن بھ صورت قانون مورد قبول 
ھانري اعضاي پارلمان را بھ حضور طلبید و بھ آنان گفت كھ اقدام او جھت صلح و تجدید بناي . درنمیآمد

  . پارلمان تسلیم شد و شش نماینده ھوگنوھا را بھ عضویت خود پذیرفت. بوده است فرانسھ ضرور

شاید براي تخفیف مخالفت كاتولیكھا و آرام كردن پاپ بود كھ ھانري بھ یسوعیھا اجازه داد بھ فرانسھ 
تند، یسوعیھا افرادي نابغھ ھس: ((سولي با این اقدام بشدت مخالفت كرد و بھ او گفت). ١۶٠٣(بازگردند 

ھاي سلطنتي ھاپسبورگ اتریش و اسپانیا طرفداري  و چون از خانواده; ولي مظھر نیرنگ و حیلھاند
آنھا سوگند خوردھاند تا از پاپ، كھ از اراضي او توسط ; كردھاند، بنابر این دشمن فرانسھ بشمار میروند

چرا اطاعت كنند، و دیر  متصرفات ھاپسبورگ محاط شده است و از لحاظ مالي تابع آنھاست، بدون چون و
یا اگر در این كار توفیق نیابند، شخص متعصبي را تحریض ; یا زود سیاست ھانري را تعیین خواھند كرد

ھانري در پاسخ گفت كھ ھمكاري یسوعیھا )). خواھند كرد كھ با خوراندن زھر یا وسایل دیگر شما را بكشد
متحد درآورد، و تبعید و مخالفت دایم آنان بیش از بھ او كمك خواھد كرد كھ فرانسھ را بھ صورت كشوري 

ھانري، پیركوتون یسوعي را بھ  .داشتورود مجددشان بھ فرانسھ براي جان و سیاست او خطر خواھد 
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داشتني و با وفا یافت، سپس خود را وقف اداره عنوان كشیش مخصوص خود تعیین كرد، او را دوست
  . فرانسھ و شور و ھیجان عشق كرد

V-  دیومرد  

در موزه كنده، در شانتییي، تصویر زیبایي اثر فانس پوربوس كھین موجود است كھ ھانري را در كمال 
ت و جورابي وي در این تصویر اندامي چابك دارد، نیم شلواري باد كرده و ك. قدرت و غرور نشان میدھد

بیني او . سیاه پوشیده است، دست چپ را بر كمر نھاده و زیر ریش خاكستري خود یقھاي پرچین نھاده است
ھانري، بر اثر سالھا مبارزه، . بزرگ، دھانش حاكي از اراده، و چشمانش نافذ و ظنین و با شفقت است

و بر اثر ; ل، و خستگیناپذیر شده بودیعني قوي، فعا: رفتار، اخالق، و قیافھ سربازان را پیدا كرده بود
مثل جسد، (( اشتغال بھ كار حوصلھ نظافت یا تغییر جامھ خود را نداشت و، بھ قول یكي از دوستانش، 

پس از یك روز حركت یا جنگ، ناگھان نزدیكان خود را با رفتن بھ شكار دچار وحشت )). متعفن بود
و در ھفت سال آخر . د نزدیك میشد، اسھال میگرفتوي نمونھ شجاعت بود، ولي وقتي روز نبر. میكرد

فكر او بھ اندازه جسمش با حرارت و انعطافپذیر . عمر از اسھال خوني، حبس بول، و نقرس رنج میبرد
ھایي نوشتھ  نامھ; ھانري دغلبازان را بھ آساني تشخیص میداد، و بیدرنگ بھ كنھ مطالب پي میبرد. بود

ھنگامي كھ الویوویل . ھ و تاریخ را با حس بذلھگویي خود روشن كردھانداست كھ ھنوز با روحند و فرانس
خداوندگارا من شایستھ : ((را بھ مقامي گماشت و این شخص از راه سپاسگزاري بھ سبك كتاب مقدس گفت

من این موضوع را خوب میدانم، ولي برادرزادھام بود كھ اصرار : ((، ھانري در پاسخ گفت))آن نیستم
یك شب، كھ براي شام خوردن میرفت، عرضحال دھندھاي او را متوقف )). ھ این مقام بگمارمكرد تو را ب

: (( ھانري نالھ كنان گفت)) اعلیحضرتا، آگسیالئوس، پادشاه الكدایمون ((كرد و با آب و تاب بھ او گفت، 
كي از تاریخنویسان بھ قول ی)). اسمش را شنیدھام، ولي او شام خورده بود و من ھنوز نخوردھام! آدم لعنتي

  )). باھوشترین پادشاه فرانسھ بود((فرانسوي، ھانري 

نیمي از ملت فرانسھ سلطنت او را بھ ; اما ھمھ او را دوست نداشتند. ھانري محبوبترین پادشاه نیز بود
ولي كساني كھ او را بھ خوبي میشناختند، حاضر بودند جان خود را در راه او و حتي . اكراه میپذیرفت

گذشتھ از این، . مردم بھ این پادشاه بیش از سایر پادشاھان میتوانستند نزدیك شوند. ي ھر چیزي فدا كنندبرا
درباریان او از اینكھ وي . وي بدون ادعا، طبیعي، خوشمشرب، و دیر رنج بود و مقصران را زود میبخشید

عران و نمایشنامھنویسان حتي بھ شا. حاضر نمیشد شكوه و عظمت شاھان را داشتھ باشد ناراضي بودند
ھر چند كھ وقتي مالرب او را ربالنوع پارسایي و زیبایي نامید، بیشتر ; اجازه داده بود كھ با او شوخي كنند

گاھي نیز بھ دیدن نمایشھاي خندھآوري میرفت كھ در ھجو خودش نوشتھ شده بود و از شدت . خشنود شد
ي كھ با گفتار و رفتار خود بھ مخالفت با او برخاستھ از كسان. ھاي خود میكاست مطالب نیشدار با خنده
اگر قرار باشد ھمھ كساني را كھ علیھ من حرف زده و چیز نوشتھاند : ((روزي گفت. بودند انتقام نمیگرفت

مثل شاعران )). بھ دار بزنم، ھمھ جنگلھاي مملكت من ھم براي ساختن چوبھ دار كفایت نخواھد كرد
م و زیبایي زنان را درك میكرد، ولي خونسرد نبود و نمیتوانست بر احساسات حساس بود، و شدت فقر مرد

گاھي، بدون آنكھ متوجھ باشد، خشن میشد، و گاھي بھ طرز . نقایص بسیاري نیز داشت. خود غلبھ كند
در وجود او رابلھاي نھفتھ بود از حكایات ناشایستھ لذت میبرد، و بھ . زنندھاي اظھار مسرت میكرد

ورقبازي را بسیار دوست میداشت، زیاد میباخت و گاھي تقلب . غیرقابل مقایسھ آنھا را نقل میكرد ھاي شیوه
از تعقیب دشمني كھ عقبنشیني میكرد چشم . میكرد، ولي ھمیشھ چیزي را كھ بھ درستي نبرده بود پس میداد

  . میپوشید، و بھ تعقیب زني كھ فرار میكرد میپرداخت

در زمان ارتقاي او بھ سلطنت سھ زن مخصوصا حایز . ھاي او نام ببریم در اینجا نباید از ھمھ معشوقھ
  . اھمیت بودند
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در . ھاي عاشقانھ سوزاني جھت او مینگاشت مشھور بود و ھانري نامھ)) كوریزاند زیبا((یكي از آنان بھ 
. ... و پاھایت را ھزاران ھزار بار میبوسم... . من دستھاي تو را میخورم: ((ھا نوشتھ بود یكي از این نامھ

دیگر از  ١۵٨٩در سال )). جایي كھ از مصاحبت یكدیگر لذت نبریم مكان ویراني بیش نخواھد بود
سال بعد در سي و ھفت . مصاحبت او لذت نمیبرد، و در این وقت بود كھ استرایمبردوبواالمبر را پیدا كرد

ستره دل باخت، كھ در آن زمان شاعري /بھ گابریل د. ي داشتھ باشدسالگي، و بدون آنكھ از سوزاك ھراس
گیسوان طالیي، چشمان درخشان، گلوي سفید، انگشتان مروارید رنگ، و پستانھاي ((او را بھ داشتن 

عاشق او، بھ نام بلگارد، بیباكانھ در حضور پادشاه از زیبایي او سخن بھ . توصیف كرده بود)) مرمرین
ھانري براي دیدن او مسافت نوزده كیلومتر را، كھ در سرزمین دشمن واقع بود، با جامھ  .میان آورده بود

گابریل بیني بزرگ او را مسخره كرد، ولي او در پایش افتاد و بلگارد خود را كنار . مبدل بھ سرعت پیمود
  . كشید

دربار فرا میخواند، در پادشاه او را بھ . گابریل تسلیم پول و سلطنت شد، و براي ھانري سھ فرزند آورد
و بھ فكر افتاد كھ در صورت جدایي از ; شكارھا ھمراه خود میبرد، و در برابر چشم ھمھ نوازش میكرد

  . مارگو با او ازدواج كند

و سولي، كھ مردي بیباك بود، او را بھ سبب ریختن ; كشیشان ھوگنو و كاتولیك متفقا او را زناكار دانستند
ھانري پوزش خواست و عذر آورد كھ چون در امور جنگي و . ھا مالمت كردپول دولت در پاي روسپی

دولتي رنج بسیار كشیده و در ازدواج شكست خورده است، بنابر این حق دارد مثل یك سرباز واقعي قدري 
مدت ھشت سال گابریل را، تا حدي كھ متناسب با آن روحیھ ناپایدار و متلون بود، دوست . تفریح كند

. نامید)) نوكر((ي این زن فربھ و سودجو شده بود، بر ضد سولي توطئھ میچید، و روزي او را ول. میداشت
اما از این حرف پشیمان . ھانري در خشم شد و بدو گفت كھ چنین وزیري بھ ده، معشوقھ نظیر او میارزد

كودكي كھ در ، ھنگام زادن ١۵٩٩ولي گابریل در دھم آوریل . شد و دوباره بھ فكر ازدواج با وي افتاد
در وجود من گل عشق : ((ھانري در مرگ او سوگواري بسیار كرد و نوشت. زھدان مرده بود، درگذشت

  )). پژمرده است

آنتراگ، دختر ھمان ماري توشھ كھ در خدمت شارل نھم بود، /اما دو ماه بعد گل عشق او با دیدن ھانریت د
بھ او توصیھ كردند كھ بدون دریافت حلقھ ازدواج در  مادر، پدر، و برادر ناتني ھانریت. دوباره شكفتھ شد

ھانري در نامھاي بھ او وعده داد كھ اگر پسري بزاید، او را بھ عقد ازدواج خود . برابر ھانري تسلیم نشود
ولي ھانري نامھ دیگري بھ معشوقھ نوشت . سولي این نامھ را جلو چشم پادشاه در ھم درید. در خواھد آورد

ھانریت، پس از آنكھ از این بابت راحت شد، بھ خواھش پادشاه . دالر بھ آن ضمیمھ كرد ٠٠٠,٢٠و معادل 
. چند تن از سیاستمداران پادشاه میگفتند كھ ھنگام آن رسیده است كھ وي خانوادھاي تشكیل دھد. تن در داد

وقھ خود ازدواج این بود كھ مارگو را بر آن داشتند كھ با طالق موافقت كند، بھ شرط آنكھ ھانري با معش
پاپ كلمنس ھشتم حاضر شد كھ بر اساس ھمان شرایط با طالق مارگو موافقت كند و ماریا د مدیچي، . نكند

بانكداران فلورانس حاضر شدند، در صورتي كھ . دختر مھیندوك توسكان، را بھ عنوان عروس تعیین كرد
گفتي كھ فرانسھ بھ آنھا بدھكار بود ھانري ماریا را بھ عقد ازدواج خود درآورد، از مطالبھ قروض ھن

  . مراسم ازدواج در فلورانس بھ وسیلھ ھانري برپا شد ١۶٠٠در پنجم اكتبر . صرف نظر كنند

ولي او را . ھانري دست از جنگي كھ مشغول آن بود برداشت و براي استقبال از زن خود تا لیون پیش آمد
پس از آنكھ ماري كودكي آورد كھ . ان بدو احترام گذاشتفربھ، بلند، و متكبر یافت، با وجود این تا حد امك

اما گاھگاھي وظایف . آنتراگ بازگشت/بھ لویي سیزدھم معروف شد، ھانري بھ آغوش مادموازل د
مینامیدند، ظرف ده سال ) مدیچي(ماري، كھ فرانسویھا او را ماري دومدیسي . زناشویي خود را انجام میداد

نري آنان را با اوالد گابریل و ھانریت در سن ژرمن آن لھ در یك جا تربیت ھا. ھفت كودك براي او زایید
  . كرد
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ھانریت بھ خدمت ملكھ رسید و در قصري در نزدیكي لوور مقیم شد، ولي چون پسري زایید، اصرار 
پدر و برادر ناتني او در صدد برآمدند كھ او و . داشت كھ خود بھ جاي ماري ملكھ حقیقي فرانسھ شود

ش را نھاني بھ اسپانیا ببرند و فیلیپ سوم را بر آن دارند كھ آن پسر را ولیعھد واقعي فرانسھ بشناسد فرزند
ولي این توطئھ كشف شد، برادر ھانریت بھ زندان افتاد، و پدر بھ شرط موافقت یا انصراف ). ١۶٠۴(

زده در تعقیب ھانریت  ھانري ھمچنان مانند دیومردي قحطي. ھانري در مورد ازدواج با ھانریت، آزاد شد
بود، اما این زن در عوض نوازشھاي او اظھار اشمئزاز و تنفر میكرد و براي جاسوسي بھ خاطر اسپانیا، 

  . از فیلیپ سوم رشوه میگرفت

VI - قتل ھانري چھارم  

در میان این ھمھ مسخرگیھاي باورنكردني، پادشاه توطئھ میچید تا حلقھاي را كھ خانواده ھاپسبورگ بھ 
این حلقھ آھنین عبارت بود از متصرفات اسپانیا در ھلند، لوكزامبورگ، . دور فرانسھ كشیده بود پاره كند

سولي ضمن تحریر خاطرات خود . ھاي والتلین، ساووا، ایتالیا، اسپانیا لورن، فرانش كنتھ، اتریش، گردنھ
بھ ھانري و جیمز اول پادشاه انگلستان پیشنھاد كرده است، بدین مضمون )) نقشھاي عالي((مدعي است كھ 

كھ فرانسھ، انگلستان، اسكاتلند، دانمارك، سوئد، ایاالت متحده ھلند، قسمت پروتستان نشین آلمان، سویس، 
آلمان را از . امریكا را از چنگ اسپانیا بیرون آورند. د شوندو ونیز باید بر ضد خانواده ھاپسبورگ متح

سپس دول فاتح باید سراسر اروپا را بھ . دست امپراطور نجات بخشند، و اسپانیاییھا را از ھلند برانند
متحد مركب از پانزده )) جمھوري مسیحي((استثناي روسیھ، تركیھ عثماني، ایتالیا و اسپانیا بھ صورت یك 

ختار درآورند، كھ بتوانند بدون وضع حقوق گمركي با یكدیگر روابط بازرگاني داشتھ باشند، و كشور خودم
ظاھرا ھانري . سیاست خارجي خود را بھ شوراي متحدي كھ مجھز بھ قواي نظامي نیرومند باشد بسپارند

او این بود شاید بتوان گفت كھ منتھاي آرزوي ; شخصا ھرگز چنین نقشھ عظیمي را در سر نپرورانده بود
ھاي آلپ، پیرنھ، و دریا برساند و  آن در حوالي رودخانھ راین، كوه)) مرزھاي طبیعي((كھ فرانسھ را بھ 

در ; در تعقیب این منظور، بھ ھر وسیلھ موجودي دست زد. آن كشور را از وحشت اسپانیا و اتریش برھاند
بھ ; ھا در شورش بر ضد اسپانیا كمك كردبھ ھلندی; ھایي با كشورھاي پروتستان برآمد صدد بستن عھدنامھ

  . حمایت از شورش موریسكوھا در واالنس برخاست، و تركان عثماني را بھ جنگ با اتریش برانگیخت

. اختالفات ناچیزي باعث شد كھ دشمني دو خانواده بوربون و ھاپسبورگ بھ صورت جنگي اروپایي درآید
بخشي یولیش كلیوز برگ، نزدیك كولوني، درگذشت و  یوھان ویلھلم، دوك ایالت سھ ١۶٠٩مارس  ٢۵در 

رودولف امپراطور بھ عنوان فرمانرواي آن ادعا كرد كھ حق دارد . فرزندي از خود بھ جاي نگذاشت
ھانري اعتراض كرد و گفت كھ اگر آن . شخصي كاتولیك را براي تصرف تاج و تخت كوچك آن بگمارد

وي، بھ . رگ شود، مرز خاوري فرانسھ بھ خطر خواھد افتاددو كنشین بیش از آن تابع خانواده ھاپسبو
منظور تعیین جانشیني پروتستان، بھ براندنبورگ، پاالتینا، و ایاالت متحده ھلند ملحق شد، و ھنگامي كھ 

  . لئوپولد، مھیندوك اتریش، یولیك را با قواي امپراطوري بھ تصرف درآورد، ھانري آماده جنگ شد

وي اگر چھ در این . او بھ طرز زیبایي با این نبرد نھایي قاطع ھماھنگ بود آخرین سرگذشت عاشقانھ
پنجاه و شش سالھ بود و بھ نظر پیرتر میآمد، سخت شیفتھ و فریفتھ دختري شانزده ) ١۶٠٩سال (زمان 

شارلوت پیشنھادھاي او را نپذیرفت، ولي طبق دستور او حاضر . سالھ بھ نام شارلوت دو مونمورانسي شد
آیا تو : ((میگویند كھ معشوقھاش ھانریت اینگونھ او را سرزنش كرد. ا پرنس دوكنده جدید ازدواج كندشد ب

آدم بسیار تبھكاري نیستي كھ میخواھي با زن پسرت ھمبستر شوي زیرا تو خوب میداني كھ بھ من گفتي كھ 
ق بود كھ او را تعقیب و ھانري مشتا; كنده با عروس خود بھ بروكسل گریخت)). پسر توست) شاھزاده(او 

ویلروا، وزیر امور خارجھ ھانري، از آلبرت، آرشیدوك . كند، و مالرب اشتیاق پادشاه را بھ شعر درآورد
ویلروا تھدید كرد كھ جنگي بر پا . ھلند، بر اثر تشویق فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا، این تقاضا را نپذیرفت

بھ نظر میرسید كھ از لحاظ ھانري، )). آتش بكشاند كھ ممكن است چھار ركن مسیحیت را در((خواھد شد
این موضوع كھ بروكسل در سر راه یولیش قرار داشت، بسیار بجا بود، زیرا ھانري ھم آن دختر و ھم 
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ھانري . متصرفات اسپانیا را بھ عنوان مقدمھ تخریب امپراطوري و خوار كردن اسپانیا بھ دست میآورد
را گردآورد و در صدد برآمد كھ لشكري مركب از سي ھزار سرباز گروھي از سربازان مزدور سویسي 

  . جیمز، پادشاه انگلستان، نیز قول داد كھ چھار ھزار سرباز بھ یاري او بفرستد. تشكیل دھد

این شایعھ را كھ زیبایي آن شاھزاده خانم باعث جنگ شده است . كاتولیكھاي فرانسھ بھ وحشت افتادند
سیار دیدند كھ اكثر متفقین و سرداران پادشاه پروتستانند، و نمیدانستند كھ سرنوشت پذیرفتند، و با نگراني ب

آیین كاتولیك و مقام پاپ، در اروپایي كھ نواحي جنوبي و كاتولیك آن توسط نواحي شمالي پروتستان و 
جنگ مخوف مالیاتھایي كھ براي بھ راه انداختن دستگاه این . پادشاه ھوگنو سابق فتح شود، چھ خواھد بود

گردآوري شد، محبوبیت متزلزل ھانري را تقلیل داد، حتي درباریان از او روي برگرداندند و او را مرد 
. احمقي دانستند كھ نمیتواند درك كند كھ در عین حال نمیتوان ھم عاشق پیشھ بود و ھم اسكندر كبیر

ن مضمون در افواه شایع شد كھ پیشگوییھایي، كھ شاید جھت تحریك افراد تلقینپذیر صورت میگرفت، بدی
  . وي بزودي كشتھ خواھد شد

وي، كھ بھ تھمت ارتكاب جنایت بھ . شخصي بھ نام فرانسوا راوایاك، اھل آنگولم، این پیشگوییھا را شنید
زندان افتاده بود، ھمیشھ در فكر فرو میرفت، خوابھایي میدید، بھ تحصیل الھیات میپرداخت، و رساالتي را 

فرانسوا، كھ مردي قوي دست و ضعیف عقل بود، بھ . از جباركشي نوشتھ شده بودند میخواندكھ در دفاع 
این فكر افتاد كھ خداوند او را براي انجام دادن آن پیشگویي و نجات فرانسھ از بالي پروتستان انتخاب 

دوستان  اسكومان از/در منزل مادام د). ١۶٠٩(وي پس از رھایي از زندان بھ پاریس رفت . كرده است
ھانري را از این خطر . آنتراگ اقامت گزید، و اعتراف كرد كھ بھ فكر كشتن پادشاه افتاده است/ھانریت د
روزي كھ ھانري از . ولي او بھ اندازھاي از این قبیل اخطارھا شنیده بود كھ توجھي بھ آن نكرد. آگاه كردند

وي گفت . زان او را از این عمل بازداشتندكوچھاي میگذشت، راوایاك كوشید بھ او نزدیك شود، ولي سربا
كھ میخواھد از پادشاه بپرسد آیا حقیقت دارد كھ او در صدد جنگ با پاپ است، و آیا ھوگنوھا در این فكرند 

كھ ھمھ كاتولیكھا را بكشند، پس از آن راوایاك خواست وارد صومعھاي شود و بھ یسوعیھا بپیوندد، ولي 
آیینھاي . ھ آنگولم بازگشت تا مراسم مربوط بھ عید قیام مسیح را بھ جاي آرددر این كار توفیق نیافت و ب

مقدس را بھ جا آورد، و از راھبي كیسھ كوچكي دریافت داشت كھ میگفتند حاوي قطعھاي از صلیب عیسي 
  . است

و اسكومان اخطاري براي سولي فرستاد كھ ا/در این وقت مادام د. سپس كاردي خرید و بھ پاریس بازگشت
  . نیز آن را بھ اطالع پادشاه رسانید

ملكھ را بھ نیابت  ١۶١٠در سیزدھم مھ . ھانري در صدد بود كھ بھ لشكریان خود در شالون بپیوندند
در روز چھاردھم، دوك دو واندوم، فرزند نامشروع او، از وي تقاضا . سلطنت در غیبت خود تعیین كرد

ھانري بعد از . ود كھ در آن روز واقعھ مھلكي روي خواھد دادكرد كھ در منزل بماند، زیرا پیشگویي شده ب
ضمنا )). ھوایي بخورد((ظھر تصمیم گرفت كھ سوار كالسكھ شود و از سولي، كھ بیمار بود، عیادت كند و 

براي آنكھ از وجود او باخبر نشوند، نگاھبانان را مرخص كرد، ولي ھفت تن از اعضاي دربار ھمراه او 
در نقطھاي در . ایاك، كھ قصر لوور را زیرنظر گرفتھ بود، در دنبال كالسكھ بھ راه افتادراو. حركت كردند

  . كوچھ آھنفروشان، كالسكھ براثر شدت عبور و مرور توقف كرد

. راوایاك روي ركاب پرید و ضربھاي چنان كاري بر پادشاه وارد آورد كھ تیغھ كارد در دل او فرو نشست
  . جان سپرد ھانري تقریبا در ھمان لحظھ

راوایاك پس از شكنجھ شدن مسئولیت عمل خود را كامال بھ گردن گرفت، وجود ھر گونھ شریك جرمي را 
ولي اظھار امیدواري كرد كھ خداوند آن را بھ عنوان خدمتي ; انكار كرد، و بر شدت عمل خود تاسف خورد

د، و بدنش را در میداني عمومي اعضاي او را با چھار اسب از یكدیگر جدا كردن. در راھي مقدس ببخشد
عده زیادي، یسوعیھا را بھ تحریك قاتل متھم كردند و گفتند كھ كتاب درباره پادشاه در مورد . سوزاندند
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یسوعیھا در پاسخ اظھار داشتند كھ این كتاب در . جباركشي علنا در دكانھاي پاریس فروختھ شده است
سوربون یسوعیھا . تشكیل یافت مورد انتقاد قرار گرفت ١۶٠۶شورایي از یسوعیھا كھ در پاریس بھ سال 

ماري دومدیسي، كھ نیابت . را بھ داشتن اصول خطرناك متھم كرد و كتاب ماریانا را رسما در آتش انداخت
سلطنت را بھ عھده داشت، یسوعیھا را از حملھ دشمنان محافظت كرد، و رھبري آنان را در امور مذھبي 

  . و سیاسي بھ عھده گرفت

عده كمي قتل او را بھ . فرانسھ در نتیجھ آخرین اقدام ھانري و مرگ ناگھاني او متشنج و تقسیم شده بود
اما اكثریت عظیم ملت، خواه كاتولیك و خواه پروتستان، . عنوان عملي خدایي در دفاع از كلیسا میدانستند

حماقتھا، و گناھانش بود اشك  بر مرگ پادشاھي كھ زحمات او در راه مردم بھ مراتب بیش از اشتباھات،
فرانسویھا فقر و پریشاني، كشمكش مذھبي، فساد، و بیكفایتي كارمندان را، كھ ھانري با تخت . ریختند

سلطنت بھ ارث برده بود، فراموش نكرده بودند، و در این ھنگام ملتي را میدیدند كھ درست و منظم شده 
ندازه كافي قوي شده بود كھ با تسلط طوالني اسپانیا بھ بود، باوجود مالیات سنگین ترقي میكرد، و بھ ا

ھمچنین در كمال دلسوزي از سادگي پوشاك و گفتار و كردار ھانري، بذلھگویي و خوش . مبارزه برخیزد
و در نتیجھ ; طبعي او، شجاعت آمیختھ بھ شادیش در جنگ، و مھارتش در دوستي و سیاست یاد میكردند

ھانري . ھوسھاي عاشقانھ او را، كھ مطابق سلیقھ خودشان بود، میبخشیدند اھمال خود در اصول اخالقي،
وي ھمچنین انسانترین و مھربانترین . بنامد)) پادشاھي وظیفھشناس و با وفا و راستگو((حق داشت خود را 

نقشھ او جھت رساندن فرانسھ بھ مرزھاي طبیعي . پادشاه فرانسھ بھ شمار میرود، نجات دھنده فرانسھ بود
آن شاید غیرعملي بھ نظر میآمد، ولي ریشیلو بیست سال بعد آن را تعقیب كرد، و لویي چھاردھم آن را 

در انقالب كبیر . خواندند)) ھانري كبیر((پس از مرگ او، مردم اروپا متفقالقول او را . جامھ عمل پوشانید
ي ھانري چھارم ھمچنان در دل فرانسھ ھمھ پادشاھاني كھ پس از او روي كار آمده بودند محكوم شدند، ول

  . مردم جاي داشت

  فصل پانزدھم 

  

  ریشلیو 

١۵٨۵ -١۶۴٢  

I  -١۶٢۴- ١۶١٠: میان دو سلطنت   

مرگ ناگھاني ھانري چھارم فرانسھ را دوباره گفتار ھرج و مرجي كرد كھ علل متعدد آن را در كشمكش 
اشراف با پادشاه، طبقات متوسط با اشراف، كاتولیكھا با ھوگنوھا، روحانیان با دولت، لویي سیزدھم جوان 

ه و شیطان صفتي كھ این ھرج نابغھ مسحور كنند. با مادرش، و فرانسھ با اتریش و اسپانیا باید جستجو كرد
و مرج را بھ صورت نظم درآورد، عكسالعمل اشراف را نقش بر آب كرد، ھوگنوھا را بھ جاي خود 

نشانید، كلیسا را تابع دولت ساخت، آلمان پروتستان را از اضمحالل نجات بخشید، قدرت خانواده محاصره 
را در امور داخلي و سیاست اروپایي برقرار كننده ھاپسبورگ را درھم شكست، و تسلط پادشاھان فرانسھ 

كشیشي كاتولیك بود كھ بزرگترین، زیركترین و ظالمترین سیاستمدار در تاریخ فرانسھ بھ شمار . كرد
  . میرود
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یكي از نتایج سرگذشت غمانگیز ھانري این بود كھ در زمان مرگش جانشین او لویي سیزدھم كودك ھشت 
نیابت سلطنت را بھ عھده گرفت زني بود كھ شجاعتش بیش از ھشیاریش  سالھ ناتواني بود، و بیوھاي كھ

بود و میخواست امور دولتي را بھ دست عدھاي ایتالیایي، كھ مورد توجھ او بودند، بسپارد، بھ شرط آنكھ 
این زن از نقشھ ھانري مبتني بر مبارزه شدید با خانواده ھاپسبورگ . از ھمھ لذایذ حیات بھرھمند شود

داشت و، برعكس، در نتیجھ تھیھ وسایل ازدواج فرزندان خود با فرزندان فیلیپ سوم، فرانسھ را دست بر
بدین ترتیب بود كھ پسرش لویي با آن دتریش، و دخترش با شخصي كھ در آینده بھ . با اسپانیا متحد كرد

  . بود ولي اراده ریشلیو نیرومندتر از این خون مخلوط. فیلیپ چھارم موسوم شد، ازدواج كرد

كونچینو كونچیني، زنش الئونورا . لیور در خزانھ باقي نھاده بودند ٠٠٠,٣۴۵,۴١ھانري و سولي مبلغ 
ایرنون، و سایر درباریان طماع در اطراف این گنجینھ گرد آمدند و خود را براي استفاده /گالیگایي، دوك د
  . از آن آماده كردند

یش نبرد، و ناچار با تنفر استعفا كرد، بھ امالك خود سولي، اگر چھ لب بھ اعتراض گشود، كاري از پ
  . رفت، و بھ نوشتن خاطرات خود درباره پادشاه محبوب خویش پرداخت

اشراف با دیدن بیكفایتي و فساد حكومت مركزي فرصت را غنیمت شمردند تا امتیازات ملوكالطوایفي 
ند، زیرا تصور میكردند كھ این مجلس از این رو خواستار تشكیل اتاژنرو شد. پیشین را بھ دست آورند

در  ١۶١۴ولي ھنگامي كھ اتاژنرو در ماه اكتبر . مانند گذشتھ صدا و سالح آنھا بر ضد سلطنت خواھد بود
این طبقھ عبارت بود از توده . پاریس تشكیل یافت، اشراف از قدرت و پیشنھادھاي طبقھ سوم مبھوت شدند

، مانند امروز، نمایندگانش از میان قضات انتخاب میشدند و نشان غیر روحاني و بدون لقبي كھ در آن وقت
و روحانیان، كھ بھ نسب و تدھین بیش از ثروت و قانون اھمیت . دھنده قدرت و امیال طبقھ متوسط بودند

میدادند، از بھ ارث رسیدن مناصب قضایي كھ باعث ایجاد طبقھاي اشرافي و رقیب از قضات میشد در 
سومي تالفي بھ مثل كرد و از دولت خواست كھ در باره ھدایا و مستمریھاي گزافي كھ  طبقھ. خشم بودند

ھمچنین خواست كھ معایب و نقایص موجود در كلیسا رفع ; اشراف دریافت میداشتند تحقیقاتي بھ عمل آورد
تابع یك  روحانیان نیز مانند سایر مردم; اجراي فرمانھاي شدید شوراي ترانت در فرانسھ موقوف شود; شود

و روحانیان بدون دریافت پول ; كلیسا كھ خود مالیات نمیپردازد نتواند مستغالتي بدست آرد; قانون باشند
گذشتھ از این، از قدرت مطلق و . مردم را غسل تعمید بدھند و عقد ازدواج ببندند و مردگان را دفن كنند

ق ندارند آنان را تابع اراده خود كنند، و حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع كردند و گفتند كھ اشراف ح
این نمایندگان مزاحم با قول و . این خود انقالبي نابھنگام بود. پاپھا نمیتوانند آنان را از سلطنت براندازند

ھا بھ دست فراموشي سپرده  بیشتر این قولھا و وعده). ١۶١۵مارس (وعده آرام شدند و انجمن منحل شد 
 ١٧٨٩امھ یافت، و تا روزي كھ پادشاه و اعیان و روحانیان ھمگي در انقالب شد، ھرج و مرج اداري اد

  . از میان رفتند، مجلس دیگري تشكیل نشد

با وجود این، روحانیان كاتولیك فرانسھ خود را بھ طرزي موثر و واقعي اصالح كردند و افتخاري براي 
اعث خرابي كلیسا میشدند، زیرا بسیاري از خود بھ دست آوردند این عده ھمیشھ مسئول معایبي نبودند، كھ ب

این معایب ناشي از انتصاب اسقفھا و راھبان بزرگ توسط پادشاه و اشرافي بود كھ نیمھ مشرك بودند و 
ھانري چھارم بھ سولي پروتستان چھار صومعھ بھ منظور تامین . گاھي نیز اعتقاد مذھبي كاملي نداشتند

وقھ خود را در راس دیر زنان تارك دنیا در شاتیون سور سن مخارج شخصي او داد و كوریزاند، معش
ھاي زنان تارك دنیا را بھ فرزندان جوان،  ھا و جایگاه اشراف، مقامات اسقفي و ریاست صومعھ. گذاشت

از آنجا كھ فرمانھاي شوراي ترانت در . كودكان نامشروع، سربازان دلیر، و زنان محبوب خود میدادند
نوز در فرانسھ مورد قبول واقع نشده بودند، مدارس كمي جھت تعلیم كشیشان وجود مورد اصالحات دیني ھ

و بسیاري از ; فراگرفتن مبادي لیتورژي بود، میتوانست كشیش شود تراشیدھايھر جوان سر . داشتند
از نیل بھ مقام خود مردان جھاندیدھاي بودند، اشخاص كم سواد و كم اعتقاد را جامھ اسقفھا، كھ پیش 

سن .)) نام كشیش مترادف با جھل و فسق شده است: ((یكي از كشیشان گفتھ است. كشیشي میپوشاندند
  :ونسان دوپل گفتھ است
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كشیشي بھ نام بوردواز بھ جنبھ اخالقي مسئلھ با .)) بدترین دشمنان كلیسا ھمانا كشیشان بیكفایت آنند((
توجھ كرد، كھ برطبق آن ھمھ كشیشان یك ناحیھ میبایستي بھ سادگي زندگي كنند )) جامعھ كشیشان((تاسیس 

جماعت نمازخانھ ((كشیشي دیگر بھ نام برول  ١۶١١و نسبت بھ تعھدات خود وفادار باشند، در سال 
بھي كھ توسط قدیس فیلیپ نري در ایتالیا برپا شده بود، بھ وجود آورد را، بر اساس تشكیالت مشا)) كوچك

در . كھ بھ صورت مدرسھاي جھت كشیشان جواني درآمد كھ خواھان تعلیم و سرسپردگي بیشتري بودند
كشیشي بھ نام ژان اولیھ فرقھ سولپي سین را تشكیل داد تا مردان را جھت كشیش شدن تربیت  ١۶۴١سال 

كشیش  ١۶۴٣در سال . مدرسھ و كلیساي سن سولپیس را در پاریس تاسیس كرد ١۶۴۶و در سال ; كند
را بھ وجود آورد تا افراد را براي كشیش شدن و تبلیغ )) جماعت مسیح و مریم((دیگري بھ نام ژان اود 

آمدند بدین ترتیب بود كھ اشخاصي مانند بوسوئھ، بوردالو، و مالبرانش در نسلھاي بعد بھ وجود . آماده سازد
  . و قدرت عظمت كلیسا در زمان لویي چھاردھم بھ منصھ ظھور رسید

زنان تارك دنیا از فرقھ اورسوین در حدود . ھاي جدید مذھبي باعث ظھور و احیاي تقواي مردم شدند فرقھ
وارد فرانسھ شدند، بھ تربیت دختران پرداختند، و ظرف یك قرن داراي ھزار منزل و سیصد  ١۶٠٠سال 

در اسپانیا توسط خوان د دیوس تشكیل  ١۵۴٠، كھ در سال ))برادران رحمت((فرقھ . جماعت شدندو پنجاه 
 ٣٠شده بود، از سوي ماري دو مدیسي در فرانسھ مورد استقبال قرار گرفت، و پس از مدت كوتاھي 

جماعت ((ژان فرمیو بارون دو شانتال، با كمك قدیس فرانسواي سالي،  ١۶١٠بیمارستان برپا كرد در سال 
این فرقھ در حدود  ١۶۴٠را براي توجھ بھ بیماران و مستمندان تشكیل داد، در سال )) بازرسان بانوي ما

ھاي آن بھ تنھایي داراي چھارصد سازمان براي زنان تارك  یكي از شعبھ ١٧٠٠در ; صد صومعھ، داشت
  . ود داشتدر حدود ھشتاد ھزار راھبھ وج ١۶٠٠روي ھم رفتھ در فرانسھ سال . دنیا شد

یكي از آنان، موسوم بھ قدیس . در احیاي آیین كاتولیك در قرن ھفدھم دو نفر داراي اھمیت بسیارند
وي در پادوا بھ تحصیل . فرانسواي سالي، نام خود را از محل تولد خود در مجاورت آنسي در ساووا گرفت

او بود، پس كشیش شد و در  ولي مذھب در خون. حقوق پرداخت و در زمره ماموران سناي ساووا درآمد
بھ آیین  ١۵٣۵صدد برآمد كھ كار دشوار كاتولیك كردن ناحیھ شابلھ در جنوب دریاچھ ژنو را، كھ از سال 

  . كالون گرویده بود، بھ عھده بگیرد

ولي ; ظرف پنج سال این تعھد را انجام داد و جمعي را كھ حاضر بھ تغییر مذھب خود نمیشدند تبعید كرد
فرانسواي سالي . را، با تقوا و پرھیزگاري و صبر و تدبیر موثر خویش، بھ آیین كاتولیك درآورد بیشتر آنان

ھنگامي كھ بھ پاریس . پس از آنكھ بھ مقام اسقفي رسید، خود را وقف تربیت كودكان و اشخاص بالغ كرد
و تا مدتي تقوا و  رفت، زنان اشراف از شدت احترامي كھ نسبت بھ او داشتند، شیفتھ و فریفتھ او شدند،

  . پرھیزگاري مرسوم شد

وي در آغاز بھ كار خوك چراني . خدمات قدیس ونسان دو پل مسیرھایي داشت كھ كمتر عادي بودند
پدرش، كھ مانند ھر فرد . بھ طریقي وارد مدرسھاي متعلق بھ فرانسیسیان در گاسكوني شد; اشتغال داشت

برساند، دو راس  كاتولیك دیگري مایل بود با وقف یكي از كودكان خود بھ كلیسا خانواده خود را بھ بھشت
از گاوھاي خود را فروخت تا پسر را براي تحصیل الھیات بھ دانشگاه تولوز بفرستد، در اینجا بود كھ 

در سفري كھ در مدیترانھ میكرد، بھ دست دریازنان گرفتار آمد ). ١۶٠٠(ونسان جامھ كشیشان در بر كرد 
ھ پاریس رفت، و بھ عنوان پیشنماز اما از آنجا گریخت، ب. و در تونس بھ عنوان برده فروختھ شد

مخصوص مارگو، زن مطلقھ ھانري پادشاه فرانسھ، و سپس بھ عنوان راھنماي روحاني مادام دوگوندي، 
با پولھایي كھ این زن در اختیار او گذاشت، ھیئتھایي براي تبلیغ بھ میان كشاورزان . بھ كار پرداخت

و ; براي یاري بھ مستمندان محلي تشكیل داد)) ن رحمتانجم((فرستاد و، تقریبا پس از ھر تبلیغي، یك 
را بھ وجود آورد كھ غالبا بھ نام )) جماعت كشیشان مبلغ((براي آنكھ این گونھ انجمنھا ادامھ یابند، 

این اسم از صومعھ سن الزاروس، كھ اكثر اوقات مركز فعالیتھاي آنان در پاریس . الزاریستھا موسومند
ما از آنجا كھ آقاي گوندي فرمانده كشتیھاي شراعي فرانسھ بود، ونسان در صدد ا. بود، گرفتھ شده است

و چون از دیدن سختیھا و ; برآمد كھ در میان محكوماني كھ در آن كشتیھا كار میكردند بھ تبلیغ بپردازد

pymansetareh@yahoo.com



جدان بیماریھاي آنھا بھ وحشت افتاده بود، چند بیمارستان براي آنھا در پاریس و مارسي تشكیل داد و و
ھمچنین زنان متمول را بر آن داشت كھ در . فرانسویھا را براي رفتار بھتري با زندانیان بھ رقت درآورد

گذشتھ از این، مبلغ ھنگفتي براي تقسیم میان نیازمندان تھیھ كرد و، . بیمارستانھا مراسم مذھبي برپا دارند
ونسان . را تشكیل داد)) خواھران نیكوكار((، جمعیت ))خانمھاي نیكوكار((براي نظارت در آن و یاري بھ 

آنان اكنون بھ نوع بشر و كلیساي خود در ; نامیده شوند)) دختران نیكوكار((مایل بود كھ این خواھران 
  . بسیاري از نقاط جھان خدمت میكنند

ر ، كھ قیافھاي غیر جالب و جامھاي فقیرانھ داشت و شبیھ ربني پرچین و چروك و ریشدا))آقاي ونسان((
بود، در نتیجھ زحمات خود براي مستمندان و بیماران و جانیان، تقریبا ھمھ كساني را كھ با او آشنا بودند 

  . شیفتھ خود ساخت

ھایي براي  خانھ; ھایي بھ وجود آورد ھا، و مدرسھ بیمارستانھا، نوانخانھ; وي مبالغ زیادي تھیھ كرد
در ذكر . شیشان و اشخاص غیرروحاني ترتیب دادھایي براي ك و پناھگاه; پیرمردان و پیرزنان ساخت

و محاصره  ١۶۴٨١۶۵٣در جریان فروند، بھ سالھاي . نیكوكاریھاي او كتابھاي فراواني نوشتھ شدھاند
اما در اینجا اصول مذھبي بر صدقھ و . پاریس، ونسان در كار تغذیھ پانزده ھزار فقیر نظارت كرد

. كھ شرط دریافت غذا اظھار ایمان بھ مذھب كاتولیك است نیكوكاري غالب آمد، زیرا وي اعالم داشت
ھاي آن را تخفیف  ونسان در مبارزه بر ضد پور روایال شركت كرد، ولي كوشید كھ زجر و تعقیب راھبھ

پس از درگذشت او، نیمي از اھالي پاریس بر مرگش گریستند و، ھنگامي كھ كلیسا او را جزو قدیسین . دھد
  . ودي كردندشمرد، ھمگي اظھار خشن

بر اثر زحمات او و فرانسواي سالي، اقدامات خستگیناپذیر یسوعیھا، و خدمات پرشور عده بیشماري از 
زنان، مذھب كاتولیك در فرانسھ زمان لویي سیزدھم قدرت خود را بازیافت، و جمعي در راه آن فداكاري 

زنان تارك دنیا اصالح شدند، پور  ھاي تارك دنیا بھ انضباط سابق خود بازگشتند، دیرھاي كردند، فرقھ
رازوري طرفداران تازھاي یافت، و گروھي مجذوب مشاھده . روایال و قدیسان یانسني آن بھ كار پرداختند

پادشاه جوان، كھ ھمعصر با این شور و ھیجان بود، فرانسھ را رسما تحت حمایت مریم . مستقیم خدا شدند
) پادشاه(ھمھ اتباع با وفاي او ((میل و عالقھ او بھ این است كھ  عذرا نھاد، و در اعالمیھاي چنین نوشت كھ

ھاي شبگرد، مانند ھمكاران خود در قرون وسطي، ھر بامداد پاریسیھا را از  شحنھ.)) وارد بھشت شوند
  : خواب بیدار میكردند و آنان را وا میداشتند كھ براي مردگان دعا كنند و بگویند

  . شوید و بھ خاطر مردگان بھ درگاه خداوند دعا كنیداي مردمي كھ خفتھاید، بیدار 

، برخالف دینداري خود، در )مدیچي(ماري دو مدیسي . اما اختالف مذاھب ھمچنان بھ سختي ادامھ یافت
كمال وفاداري از فرمان نانت طرفداري میكرد، ولي نھ كاتولیكھا و نھ ھوگنوھا حاضر بھ قبول عقاید 

ه او، و روحانیان كاتولیك از دولت بھ سبب آزاد گذاشتن بدعتگذاران انتقاد پاپ، فرستاد. یكدیگر نبودند
كاتولیكھا، ھر جا اكثریت داشتند، از اجراي مراسم مذھبي پروتستانھا جلوگیري میكردند، كلیساھا . میكردند
ن پروتستان كودكان را بزور از پدران و مادرا. ھاي آنان را ویران میكردند، و حتي آنھا را میكشتند و خانھ

. بھ این بھانھ میگرفتند كھ والدینشان آنان را، علیرغم میل فرزندانشان، از كاتولیك شدن بازمیدارند
  . پروتستانھا نیز در ھرجا كھ اكثریت داشتند، تالفي بھ مثل میكردند

ت ھمچنین از دول. آنھا اجراي مراسم قداس را در دویست و پنجاه شھر تحت نفوذ خویش موقوف ساختند
ھا را مسخره  آنان این دستھ; خواستند كھ مانع دستھ راه انداختن كاتولیكھا در اراضي پروتستانھا شود

پروتستانھا را از شركت در مراسم غسل تعمید یا ; میكردند، بھ ھم میزدند، و گاھي بدانھا حملھ میبرند
راي مراسم مذھبي درباره پدران و ازدواج یا تدفین باز میداشتند، و كشیشان آنھا اعالم میكردند كھ از اج

شخص مشھوري، كھ از قیود . مادراني كھ فرزندانشان با كاتولیكھا ازدواج كنند، خودداري خواھند كرد
اگر چھ كاتولیكھا بھ ظاھر متعصبتر از پروتستانھا بودند، پروتستانھا : ((مذھبي رستھ بود، گفتھ است
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تان در جلوگیري از مخالفان و انتقادات با كشیشان كاتولیك كشیشان پروتس)). متعصبتر از كاتولیكھا شدند
ولي )) بھ شیطان سپردند((رقابت میكردند، ژرمي فریھ را، كھ اجتماعات كلیسایي را بھ سخره گرفتھ بود، 

كتابھاي آنان از لحاظ شدت انتقاد ((ھاي خود چنان بھ آیین كاتولیك تاختند كھ  او را نسوزاندند، و در نوشتھ
ھوگنوھا، كھ از الغاي احتمالي فرمان .)) نظیر داشتھ است، و مسلما تندتر از آنھا بھ وجود نخواھد آمدكمتر 

نانت بیم داشتند و از اتحاد فرانسھ با اسپانیا خشمگین بودند، در صدد برآمدند آن قسمت از فرانسھ را كھ 
وظ دارند، و از خود لشكر و تحت تسلط خود داشتند از لحاظ سیاسي مستقل كنند، از لحاظ نظامي محف

  . قوانیني داشتھ باشند

، از اینكھ موفق بھ یافتن كلیساي كاتولیكي نشد كھ در )١۶٢٠(وقتي كھ لویي سیزدھم از شھر پو دیدن كرد 
این پادشاه جوان با خشمي آمیختھ بھ وحشت بھ . آن مراسم عبادت را بھ جاي آورد دچار وحشت گشت

وي با نگراني . د نھ تنھا باعث اختالف افراد، بلكھ موجب تقسیم فرانسھ شودمذھبي مینگریست كھ ممكن بو
در جستجوي كسي در میان درباریان خود برآمد كھ اراده آھنیني داشتھ باشد و بتواند ھرج و مرج 
  . خطرناكي را كھ از عقاید و قواي مختلف بھ وجود آمده بود بھ صورت ملتي مقتدر و متحد درآورد

II -زدھم لویي سی  

. این پادشاه خود میدانست كھ سالمت جسماني و قوت عقالني الزم را براي مقابلھ با این دشواریھا ندارد
وي از پدري بھ وجود آمد كھ شاید بر اثر افراط در شھوتراني ضعیف شده بود، و از این رو از بیماري 

ھ، بھ علت ضعف، از ورزش لویي مدتي بود ك. ھا، و نقصي در سخن گفتن رنج میبرد سل، تورم روده
و از این رو آھنگ میساخت و مینواخت، نخود براي فروش پرورش میداد، كمپوت ; محروم شده بود

توارث و بیماري چھره و اندامي زیبا براي او باقي نگذاشت، زود . میساخت، و بھ آشپزھا كمك میكرد
ھ آویزان بود باعث میشد كھ دھانش الغر شده بود، بیني و سري بیش از حد بزرگ داشت، و لب زیرینش ك

و صورت دراز و چھره سربي رنگ او با لباسھاي بیجلوھاش، كھ آنھا را مخصوصا انتخاب ; باز بماند
وي از دست پزشكانش كمتر از دست طبیعت رنج نكشید، زیرا آنان ظرف یك سال . میكرد، تناسب داشت

قیھ كردند و دویست و دوازده گونھ دوا بھ حلق او چھل و ھفت بار او را حجامت و دویست و پانزده بار تن
لویي ھر وقت میتوانست، بھ ورزش و شكار میپرداخت، بھ لشگریان خود میپیوست، در ھواي . ریختند

  . آزاد میخفت، از غذاي ساده سربازان میخورد، و بدین ترتیب توانست زنده بماند

رده بود، از تحصیل تنفر داشت و ظاھرا ھرگز از آنجا كھ در كودكي از دست آموزگاران خود كتكھا خو
لویي ھر روز در ساعات شرعي بھ عبادت میپرداخت و اصول مذھبي را، . ھیچ كتابي جز دعا نمیخواند

كھ در آغاز جواني فرا گرفتھ بود، بدون چون و چرا قبول داشت، و ھمیشھ ھمراه جماعتي كھ نان مقدس را 
ھگاھي نیز اخالق او، كھ اساسا خوب بود، بر اثر تمایلي عصبي بھ گا. حمل میكردند تا آخر حركت میكرد

خجول و رازپوش و عبوس بود، و بھ دنیایي كھ او را دوست نداشتھ بود چندان . قساوت، خراب میشد
مادرش او را ناقص عقل میدانست، بھ او توجھ نمیكرد، و علنا از برادر جوانترش . عالقھاي نداشت

. خاطره پدر را گرامي میداشت. و نیز عكسالعمل نشان داد، از مادر متنفر بودا. گاستون حمایت میكرد
لویي سیزدھم از زنان متنفر بود و، پس از چندي كھ بھ زیبایي مادموازل دواتفور محجوبانھ نگریست، 

وي، كھ از لحاظ سیاسي با آن دتریش ازدواج كرده بود، با اكراه . عشق خود را متوجھ مردان جوان كرد
درباریان بھ . بستر او میرفت، و ھنگامي كھ این زن سقط جنین كرد، تا سیزده سال دیگر بھ او دست نزد بھ

سپس در سي و ھفت سالگي . ھاي دیگري داشت او توصیھ میكردند كھ معشوقھاي اختیار كند، ولي او سلیقھ
د، و آن دتریش حق شناس بھ تقاضاي فرانسویھا در مورد داشتن یك ولیعھد تن در داد و دوباره كوشش كر

اورلئان را آورد كھ /دو سال بعد نیز فیلیپ اول د) ١۶٣٨. (لویي چھاردھم را بھ جھانیان عرضھ داشت
  . مانند پدر بھ زیبایي مردان توجھ داشت
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در زماني كھ شانزده سال بیش نداشت، ناگھان از . لویي سیزدھم تا حدي داراي صفات پادشاھي بود
، و ھنگامي )١۶١٧(كونچیني خستھ شد، و نھاني دستور داد كھ او را بھ قتل برسانند  گستاخي و اختالسھاي

آلبر /و شخصي بھ نام شارل د; كھ ملكھ مادر علیھ قتل محبوب خود اعتراض كرد، او را بھ بلوا تبعید نمود
ن پادشاه، ای. را، كھ آن سیاست را توصیھ كرده بود، صدراعظم خود ساخت و بھ او لقب دوك دو لوین داد

بر اثر اصرار این دوك و پاپ پاولوس پنجم، دستور داد كھ ھوگنوھا ھمھ اموالي را كھ از كلیسا گرفتھ 
ھنگامي كھ اھالي بئارن این دستور را نادیده گرفتند، وي بھ آن ایالت رفت، مردم را بھ . بودند پس بدھند

خصي پدرش بود، تحت فرمان خود اطاعت خود واداشت، و بئارن و ناوار را، كھ روزگاري قلمرو ش
مجمع عمومي ھوگنوھا، كھ در محكمترین شھر  ١۶٢٠ولي در سال ; ھوگنوھا مقاومت آني نكردند. درآورد

آنھا یعني الروشل تشكیل جلسھ داده بود، در صدد برآمد كھ اموال مسترد شده را پس بگیرد، و اظھار 
تقسیم )) دایره((گذشتھ از این، فرانسھ را بھ ھشت . ساداشت كھ اموال مذكور بھ مردم تعلق دارد نھ بھ كلی

در . كرد، و براي ھر یك از آنھا مدیر عمده و شورایي گماشت تا بھ گردآوري مالیات و سرباز بپردازند
در آوریل . این وقت لویي اظھار داشت كھ فرانسھ نمیتواند وجود كشور دیگري را در كشور خود تحمل كند

ھاي  ندھي یك لشكر و سردارانش بھ فرماندھي سھ لشكر دیگر بر ضد قلعھخود وي بھ فرما ١۶٢١
  چند قلعھ . پروتستان وارد عمل شدند

بر . پروتستانھا تسلیم شدند، ولي مونتوبان، تحت رھبري ھانري دوك دو رو آن، با موفقیت مقاومت كرد
منعقد  ١۶٢٢اكتبر  ٩، كھ در عھدنامھ صلح. اثر بیكفایتي سرداران، جنگ مدت یك سال و نیم ادامھ یافت

شد، تشكیل انجمنھاي پروتستانھا را ممنوع ساخت، ولي مونتوبان و الروشل را در اختیار ھوگنوھا 
  . و ریشلیو زمام امور را بھ دست گرفت) ١۶٢١(طي این جنگھا بود كھ لوین درگذشت . گذاشت

III - كاردینال و ھوگنوھا   

. سد در آن روزھا جزو طبقھ اشراف بودن بھ این ھدف كمك میكردانسان چگونھ میتواند بھ اوج ترقي بر
مادر آرمان ژان دو پلسي دو ریشلیو دختر وكیلي در پارلمان پاریس بود، و پدرش سینیور دو ریشلیو 

خانواده قدیمي پواتو این حق را بھ دست آورده بود كھ انتصاب . رئیس كل خلوت ھانري چھارم بود
آرمان در بیست و یك سالگي بدین ترتیب توسط . ن بھ پادشاه توصیھ كندشخصي را جھت اسقفي لوسو

ریشلیو، كھ براي نیل بھ مقام اسقفي دو سال از حد معمول جوانتر بود، بھ رم ). ١۶٠۶(ھانري انتخاب شد 
شتافت، در مورد سن خود دروغ گفت، و در برابر پاپ پاولوس پنجم چنان نطق فصیح و غرایي بھ زبان 

ریشلیو، پس از انجام این كار دشوار، بھ دروغ . یراد كرد كھ پاپ آن مقام را بھ او تفویض نمودالتیني ا
این : ((پاپ نیز تقاضاي او را پذیرفت و گفت. خود اعتراف كرد، و از پاپ خواست كھ گناھش را بیامرزد

محلھاي )) نفقیرترین و كثیفتری((اسقف جوان محل خدمت خود را .)) جوان متقلب بزرگي خواھد شد
فرانسھ میدانست، ولي چون در خانواده او پولي یافت میشد، وي پس از مدت كوتاھي توانست ظروف نقره 

ریشلیو كار خود را سرسري نگرفت، بلكھ در كمال جدیت مشغول انجام دادن . و یك كالسكھ تھیھ كند
. ز ھر فرصتي استفاده كندوظایف خود شد، ضمنا وقت آن را یافت كھ از اشخاص متنفذ تملق بگوید و ا

، ریشلیو را انتخاب )١۶١۴(ھنگامي كھ روحانیان پواتو در صدد برآمدند نمایندھاي بھ اتاژنرو بفرستند 
در آن شورا قیافھ موقر، اندام بلند و ظریف، و استعداد نسبي قضایي او در درك صریح قضایا و . كردند

بھ وسیلھ این زن و . دیسي، را تحت تاثیر قرار دادتقدیم آن بھ وجھي موثر، ھمگان، مخصوصا ماري دوم
سال بعد، كونچیني كشتھ شد و ریشلیو مقام ). ١۶١۶(كونچیني بود كھ ریشلیو بھ وزارت كشور انتخاب شد 

خود را از دست داد، و پس از مدت كوتاھي در خدمت ملكھ مادر كھ بھ بلوا تبعید شده بود، بھ لوسون 
طئھ جھت فرار بود، ریشلیو بھ جرم شركت در آن بھ آوینیون تبعید شد چون ماري مشغول تو. بازگشت

اما حتي دشمنانش استعداد . در اینجا چنین بھ نظر میرسید كھ پیشھ سیاسي او بھ پایان رسیده است). ١۶١٨(
  او را تصدیق میكردند و وقتي كھ ماري دومدیسي در دل شب از پنجره قصر خود در بلوا بیرون آمد 
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و بھ گروھي از اشراف شورشي پیوست، دوك در لوین آن اسقف . كاردینال ریشیلیو: فیلیپ دو شامپني
جوان را بھ حضور خواند و او را مامور كرد كھ ملكھ را بھ پیش گرفتن راھي عاقالنھ و بازگشتن بھ نزد 

ھیھ كرد، و او را بھ وي در این كار توفیق یافت، لویي كاله كاردینالي را براي او ت. پادشاه وا دارد
پس از مدت كوتاھي برتري فكر و اراده ریشلیو آشكار شد، و در ماه اوت . عضویت شوراي دولتي درآورد

  . در سي و نھ سالگي بھ نخستوزیري رسید ١۶٢۴

پادشاه او را داراي ھوش واقعي و ھدف روشن میدید و میدانست كھ وي در تعقیب ھدفھا مصر است، براي 
ا وسایل مختلف بھ كار میبرد، و حال آنكھ خود فاقد این صفات بود، ولي ھوش آن را داشت رسیدن بھ آنھ

ریشلیو در . كھ راھنمایي كاردینال را در امر سھ گانھ مطیع ساختن ھوگنوھا، اشراف، و اسپانیا بپذیرد
اظھار نظر  قبول اینكھ بھ دیگران اجازه: ((خاطرات خود مطلبي بدین مضمون از راه قدرداني گفتھ است

لویي ھمیشھ با وزیر خود موافق نبود، .)) بدھند، جزو كوچكترین صفات پادشاھان بزرگ محسوب نمیشود
. گاھي او را سرزنش میكرد، ھمیشھ بھ وي حسد میبرد، و گاھگاھي نیز بھ فكر معزول كردن او میافتاد

پا برقرار میساخت و بیش از ولي چگونھ میتوانست مردي را عزل كند كھ قدرت او را در فرانسھ و ارو
وي اصول كلیسا را . سولي مالیات گردآوري میكرد روحیھ كاردینال ضمن معاملھ او با مذاھب آشكار شد

ولي توجھي بھ . بي چون و چرا پذیرفت و خرافاتي را كھ از چنان فكر نیرومندي بعید بود بدانھا افزود
گذشتھ از این، آزادیھاي كلیساي فرانسھ را در . ند نمیكردطرفداران پاپ كھ میگفتند پاپھا برتر از پادشاھان

قبال رم حفظ كرد، در امور غیرروحاني كلیسا را با ھمان جدیت انگلیسیھا بھ اطاعت دولت درآورد، و 
شخصي بھ نام پدر كوسن را، كھ بھ عنوان كشیش مخصوص پادشاه در سیاست دخالت كرده بود، از 

ھایي كھ بھ  عھدنامھ; ت كھ ھیچ مذھبي نباید مانع اجراي امور دولتي شودعقیده داش. فرانسھ بیرون راند
  . خاطر فرانسھ منعقد ساخت بدون توجھ بھ پروتستان یا كاتولیك بودن كشورھا بود
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این . ریشلیو اصول خود را در مورد ھوگنوھایي كھ در امور سیاسي دخالت میكردند بھ دقت بھ كار برد
، الروشل را بھ صورت شھري كامال مستقل تحت نظارت بازرگانان، ١۶٢٢فرقھ، با وجود صلح سال 

بازرگانان از طریق این بندر سوقالجیشي با دنیا روابط تجاري . وزیران، و سرداران درآورده بودند
. داشتند، و دریازنان از آنجا جھت كسب غنیمت یا ضبط كشتیھا، حتي كشتیھاي فرانسوي، حركت میكردند

لویي . ر بود كھ ھر دشمن فرانسھ در صورت موافقت ھوگنوھا میتوانست وارد كشور شوداز طریق این بند
وي قول داده بود كھ قلعھ لویي را، كھ ھمیشھ الروشل را تھدید . سیزدھم نیز عھدنامھ را نقض كرده بود

بالوه  ولي در عوض آن را مستحكم كرده و ناوگاني در بندرگاه مجاور موسوم بھ لو. میكرد، ویران سازد
، سینیور دو سوبیز، با فرماندھي یك دستھ از كشتیھاي )برادر ھانري(بنژامین دورو آن . گرد آورده بود

، ریشلیو )١۶٢۵(ھوگنوھا، ناوگان سلطنتي را تصرف كرد و آنان را با فتح و پیروزي بھ الروشل كشاند 
  . شھر مستحكم ھوگنوھا شتافتكشتیھاي دیگري ساخت، لشكري فراھم آورد، و ھمراه پادشاه بھ محاصره 

سوبیز، دیوك آو باكینگم را راضي كرده بود كھ ناوگاني مركب از صد و بیست كشتي جھت حفاظت آن 
ھاي شاھي در جزیره ره  كشتیھاي مزبور حركت كردند، ولي از شلیك توپھاي واقع در قلعھ. شھر بفرستد

در این ضمن، ریشلیو، كھ بھ ). ١۶٢٧(شتند چنان آسیب دیدند كھ در كمال شرمساري بھ انگلستان بازگ
ھاي خشكي را كھ بھ الروشل منتھي  جاي پادشاه بیمار خود رھبري لشكر را بھ عھده گرفتھ بود، تمام راه

از این رو بھ مھندسان و . میشدند، تصرف كرده بود و فقط میبایستي آن را از راه دریا محاصره كند
مصنوعي از سنگ و آجر بھ طول ھزار و پانصد و پنجاه متر در  سربازان خود دستور داد كھ لنگرگاھي

این امواج، كھ بھ ارتفاع دوازده پا . سراسر مدخل بندر بسازند و فقط دھانھاي براي حركت موجھا بگذارند
برمیخاستند و میافتادند، بھ اندازھاي نیرومند بودند كھ آن تعھد بھ نظر غیرقابل اجرا میآمد، و ھر روز 

پادشاه از این مبارزه، كھ بدون خونریزي ادامھ . سنگھایي كھ كار گذاشتھ بودند بھ دریا میریخت نیمي از
بسیاري از درباریان انتظار داشتند كھ وي ریشلیو را، بھ سبب . مییافت، خستھ شد و بھ پاریس رفت

ھ شد و كار ناتوانیش در حملھ براي گشودن شھر، معزول كند، ولي سرانجام آن لنگرگاه مصنوعي ساخت
فقط توانگران بودند كھ . نیمي از جمعیت الروشل از گرسنگي مردند. خود را طبق برنامھ آغاز كرد
ید یك گاو لیور براي خر ٢٠٠٠براي خرید یك گربھ و  لیور ۴۵آنان . میتوانستند كمي گوشت بخرند

ژان گیتون، شھردار الروشل، تھدید كرد كھ ھر كس سخن از تسلیم شدن بھ میان آورد، بھ زخم . میپرداختند
با وجود این، شھر، پس از سیزده ماه تحمل بیماري و قحطي، از راه یاس تسلیم . دشنھ او كشتھ خواھد شد

ازانش بھ عنوان خیرات نان توزیع ریشلیو سوار بر اسب بھ شھر درآمد و سرب). ١۶٢٨اكتبر  ٣٠(شد 
  . كردند

نیمي از فرانسویھا جدا خواستار نابودي كامل ھوگنوھا بودند و چون فرسوده شده بودند، كاري جز دعا 
ریشلیو آنان را با شرایط صلحي كھ در نظر كاتولیكھا بھ طور توھین آمیزي . كردن نمیتوانستند انجام دھند

ھا و دیوارھاي خود را از دست داد،  روشل استقالل خود و ھمچنین قلعھال. مالیم بود دچار شگفتي ساخت
ولي جان و مال اھالي آن محفوظ ماند، و بھ سربازان ھوگنویي كھ زنده مانده بودند اجازه داده شد كھ با 

سایر شھرھاي . اسلحھ خود عزیمت كنند، و اجراي آزادانھ مراسم جھت پروتستانھا و كاتولیكھا تضمین شد
قرار شد اموالي كھ پروتستانھا از . گنوھا پس از آنكھ تسلیم شدند، امتیازات مشابھي دریافت داشتندھو

كاتولیكھا بزور گرفتھ بودند بھ صاحبان اصلي مسترد شوند، ولي كشیشان ھوگنو، كھ بھ طور موقت آواره 
ن كاتولیك از پرداخت لیور از دولت كمك دریافت داشتند، و مانند روحانیا ٠٠٠,٢٠٠شده بودند، مبلغ 

فرمان ((طبق . ھمھ كساني كھ در شورش شركت كرده بودند بخشیده شدند. مالیات سرانھ معاف شدند
، جزئیات فرمان نانت ھانري چھارم تایید )١۶٢٩ژوئن  ٢٨(، كھ از طرف ریشلیو صادر شد ))رحمت

وجھ بھ مذھب، در اختیار گشت، مناصب نظامي اعم از بحري و بري، و ھمچنین مقامات اداري، بدون ت
اروپاییان از اینكھ میدیدند كاتولیكھاي فرانسھ بھ دنبال سرداران پروتستاني مانند تورن، . ھمگي قرار گرفت

: ریشلیو گفتھ است. شومبرگ، و ھانري دورو آن میافتند و بھ آنان احترام میگذارند سخت تعجب كردند
این .)) ع از آن نشد كھ بھ ھوگنوھا ھمھ گونھ خدمت بكنماز آن وقت بھ بعد اختالفات مذھبي ھرگز مان((

كاردینال بزرگ، با ھوش و فراستي كھ متاسفانھ لویي چھاردھم فاقد آن بود، مانند كولبر اھمیت اقتصادي 

pymansetareh@yahoo.com



این فرقھ دست از شورش برداشتند و مساعي . عظیمي را كھ ھوگنوھا براي فرانسھ داشتند تصدیق كرد
  . قف تجارت و صنعت كردند و بیش از پیش بھ ترقیاتي نایل آمدندخود را در صلح و صفا و

IV-كاردینال و اشراف  

  . ریشلیو با تصمیم مشابھ و مالیمت كمتري علیھ اشراف، كھ مانع از وحدت فرانسھ بودند، قیام كرد

اشراف براي نظارت در حكومت مركزي در جنگھاي مذھبي . ملوكالطوایفي بھ ھیچ وجھ پایان نیافتھ بود
ھاي مستحكم، نیروھاي مسلح، دربارھاي خصوصي، و  اشراف بزرگ ھنوز قلعھ. شركت كرده بودند

اختیار  ھمچنین كشاورزان را در. قضات خود را حفظ كرده بودند، و با یكدیگر نیز بھ جنگ میپرداختند
خود داشتند و از بازرگاناني كھ از طریق قلمرو آنھا كاالھاي خود را حمل میكردند باجھایي میگرفتند كھ 

فرانسھ، كھ بھ سبب وجود ملوكالطوایفي و اختالف مذھبي تجزیھ شده بود، ھنوز . مانع از تجارت میشد
ركب از بارونھاي نیمھ مستقل وجود داراي ملتي نبود، زیرا در این كشور اجتماع ناپایدار و آشفتھاي م

بسیاري از . داشت كھ قادر بودند در ھر لحظھ اوضاع اقتصادي و صلح كشور را دچار ھرج و مرج كنند
ایاالت تحت تسلط دوكھا و بارونھایي بودند كھ حكومت را مادامالعمر از آن خود میدانستند، و آنان را بھ 

  . فرزندان خود انتقال میدادند

درمان عملي این ھرج و مرج ضعیف كننده متمركز كردن اختیار و ((ین میپنداشت كھ تنھا ریشلیو چن
میتوان تصور كرد كھ وي قادر بود، براي استقرار این وضع، تا حدي بھ . قدرت در دست پادشاه است

شھرداریھا خودمختاري دھد، ولي نمیتوانست كمونھاي قرون وسطایي را كھ متكي بر اصناف و اقتصاد 
تغییر بازار از صورت شھري بھ صورت ملي باعث خرابي اصناف و . حلي حمایت شده بودند احیا كندم

فقط براي كساني كھ  .داشتكمونھا شده بود، و این خود، بھ جاي قوانین محلي، احتیاج بھ قوانین مركزي 
در نظر . انتظار وضع امروزي را داشتند، استبداد پادشاه، مطابق میل ریشلیو، استبدادي ارتجاعي بود

تاریخ و در نظر اكثر فرانسویھا در قرن ھفدھم، استبداد پادشاه بھ منزلھ تحول آزادكنندھاي بود كھ ظلم و 
فرانسھ براي دموكراسي آماده . ردستم اشراف را از میان میبرد، و حكمروایي را بھ صورتي واحد درمیآو

نبود، زیرا بیشتر مردم آن از لحاظ خوراك و پوشاك در مضیقھ بودند، سواد نداشتند، در میان جھل و 
شھرھا در . خرافات دست و پا میزدند، و بر اثر داشتن اعتقادات جزمي حاضر بھ ارتكاب جنایت بودند

این عده، كھ در ھر قدم با . یا زیان خود میسنجیدنددست پیشھوراني بودند كھ قضایا را از لحاظ سود 
امتیازات اشراف مواجھ میشدند، حاضر نبودند كھ با اشراف كوچكتر، چنانكھ در انگلستان دیده شد، متحد 

فرانسھ نماینده مردم )) پارلمانھاي. ((شوند تا پارلماني بھ وجود بیاورند كھ جلو قدرت پادشاه را بگیرد
ھایي عالي بودند كھ بر اثر گذشت زمان بھ وجود آمده و  وانین نمیپرداختند، بلكھ دادگاهنبودند و بھ وضع ق

. ھاي محافظھكاري درآمدند آنھا توسط مردم انتخاب نمیشدند، و بھ صورت سنگرگاه; شده بودند)) متحجر((
ا تنھا مانع طبقات متوسط صنعتگران و كشاورزان از آن لحاظ با استبداد پادشاه موافق بودند كھ آن ر

  . استبداد اشراف میدانستند

، ریشلیو بھ نام پادشاه فرماني صادر كرد كھ تیشھ بھ ریشھ ملوكالطوایفي زد، بدین مضمون ١۶٢۶در سال 
در . ھا را جز در مرزھا ویران كنند، و در آینده منازل شخصي را مستحكم نسازند كھ فرمان داد ھمھ قلعھ

و ھنگامي ) برادر ارشدش در دوئل كشتھ شده بود(یتي بزرگ اعالم كرد ھمان سال دوئل را بھ عنوان جنا
كھ علیرغم این فرمان مونمورانسي بوتویل و كنت د شایل با یكدیگر دوئل كردند، وي ھر دو را بھ قتل 

است، ولي بھ پادشاه چنین میگفت كھ )) روحا ناراحت((ریشلیو اعتراف میكرد كھ از این جریان . رساند
اشراف در صدد انتقام .)) ر سر منسوخ كردن دوئل یا نقض فرمانھاي اعلیحضرت استموضوع ب((

  . برآمدند و بھ فكر افتادند كھ وزیر را از كار براندازند
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وي، كھ سابقا حامي ریشلیو بود، ھنگامي كھ او را مانع ; آنان ملكھ مادر را با عقیده خود موافق یافتند
، این زن بھ )١۶٣٠ژوئیھ (در ایامي كھ لویي بھ سختي بیمار بود . دسیاستھاي خویش دید، از او متنفر ش

اتفاق ملكھ تا اندازھاي موجبات تندرستي او را فراھم آورد و از وي خواست كھ بھ عنوان پاداش سر 
  . كاردینال را بھ او بدھد

در قصر شخصي خود در لوكزامبورگ، بھ تصور آنكھ ریشلیو در آن حوالي ) مدیچي(ماري دومدیسي 
نیست، این تقاضا را با اصرار پرشوري تكرار كرد، و میشل دوماریاك، مھردار سلطنتي، را كھ حاضر بھ 

اطاق شد و ملكھ  ریشلیو، كھ از راھرویي پنھاني آمده بود، سرزده وارد. جانشیني ریشلیو بود معرفي نمود
یا ریشلیو باید ) ملكھ مادر(این زن اعتراف كرد كھ بھ پادشاه گفتھ است یا او . مادر را در برابر خود یافت

درباریان بھ دور ماري حلقھ زدند و از . پادشاه سراسیمھ دور شد و بھ شكارگاه خود در ورساي رفت. برود
اما لویي كسي را بھ سراغ ریشلیو . بودند شادیھا كردند موفقیتي كھ نصیبش شده بود و انتظار آن را داشتھ

فرستاد، او را در مقام نخستوزیري ابقا كرد، نسبت بھ حمایت خود امیدوارش ساخت، و حكم دستگیري 
خشمگین و ) ١۶٣٠نوامبر  ١٠)) (روز ساده لوحھا((اشراف توطئھگر در نتیجھ آن . ماریاك را امضا كرد

اك از مرگ نجات یافت، برادر كوچكش را كھ مقام مارشالي داشت بعدا متھم بھ اگر چھ ماری. پریشان شدند
سپس لویي بھ مادر خود امر كرد كھ بھ قصر خود در ). ١۶٣٢(اختالس كردند و بیدرنگ بھ قتل رساندند 

، در بروكسل درباري از تبعیدیھا )١۶٣١(ولي او بھ فالندر گریخت . مولن برود و از سیاست كناره بگیرد
  . شكیل داد، ھمچنان در فكر عزل ریشلیو بود، و تا پایان عمر دیگر پادشاه را ندیدت

اورلئان، لشكري در لورن فراھم آورد و /و ملقب بھ دوك د)) موسیو((پسر دیگرش گاستون، معروف بھ 
دوك دو (چند تن از اعیان، از جملھ ھانري ). ١۶٣٢(علنا علیھ برادر سر بھ شورش برداشت 

ھزاران تن از طبقھ اشراف نیز . كھ مقتدرتر از دیگران بود، بھ او پیوستند) ي، حاكم النگدوكمونمورانس
در حوالي كاستلنوداري، مونمورانسي سي و ھفت سالھ با قوایي كھ ریشلیو علیھ . بھ شورشیان ملحق شدند

سربازان او و . ا درافتادوي آنقدر جنگید كھ بر اثر ھفده زخم از پ). اول سپتامبر(او فرستاده بود مواجھ شد 
لشكریان گاستون، كھ از لحاظ عنوان غني و از لحاظ انضباط فقیر بودند، بر اثر حملھ دشمن پراكنده شدند 

گاستون تسلیم شد و، در برابر عفوي كھ دریافت داشت، شریكان جرم خود را . و مونمورانسي گرفتار آمد
و پارمان مذكور ; مونمورانسي را بھ اتھام خیانت محاكمھ كندلویي بھ پارلمان تولوز دستور داد كھ . نام برد

این شخص، كھ آخرین فرد از دوكھاي مونمورانسي بود، بدون ترس یا . ھم حكم اعدام او را صادر كرد
من این فرمان عدل پادشاه را فرمان لطف خداوند : ((اظھار شكایت بھ استقبال مرگ شتافت و گفت

سھ از ریشلیو و پادشاه بھ سبب این سختگیري بیرحمانھ انتقاد كردند، ولي لویي بیشتر مردم فران.)) میدانم
ریشلیو از این اعدام دفاع كرد .)) من اگر احساسات اشخاص عادي را داشتم، پادشاه نبودم: ((در پاسخ گفت

ھیچ چیز بھ ((و گفت این عمل بھ عنوان اخطار الزمي بھ اشراف است تا بدانند كھ آنھا نیز تابع قانونند، و 
در راه تفوق ریشلیو دو .)) اندازه تنبیھ كساني كھ جنایت آنھا بھ بزرگي مقام آنھاست، قانون را حفظ نمیكند

وي، كھ از فقدان عواید ایالتي ناشي از فساد و )). پارلمانھا((یكي حكام و دیگري : مانع دیگر وجود داشت
بھ ھر ناحیھ فرستاد تا در )) ناظراني((گین بود، بیكفایتي حكام عالي قدر و قضات كوچك و بورژوا خشم

این ماموران شاھي بر كارمندان معمولي در ھر مقامي . امور مالي و قضایي و اجراي قوانین نظارت كنند
از این رو خودمختاري محلي رو بھ ضعف نھاد و كار مالیاتگیري باال گرفت و نتایج مفیدي . تفوق داشتند
ناظران، كھ تا حدي در زمان ھانري چھارم آغاز شده بود، بھ وسیلھ اشراف روش انتصاب . بھ دست آمد

در دوره فروند از میان رفت، بھ دست لویي چھاردھم تحكیم شد، توسط ناپلئون تغییراتي یافت، و بھ 
و از آن تاریخ بھ بعد بر قوانین ; ھاي عمده اداري كھ تحت نظارت مركز بود درآمد صورت یكي از جنبھ

  . حاكم شدفرانسھ 

پارلمان پاریس، در زمان سلطنت پادشاھان ضعیف فرصت را غنیمت شمرده بود تا از حدود تسجیل و 
ریشلیو حاضر نشد كھ رقیبي . تفسیر قوانین فراتر برود و خود را بھ صورت ھیئت مشورتي پادشاه درآورد

د كھ لویي رھبران پارلمان را بھ و شاید بر اثر تحریك و بیانات صریح او بو; در مقابل شوراي دولتي ببیند
شما از آن لحاظ مجلسي تشكیل دادھاید كھ میان استاد پطرس و استاد یوحنا : ((حضور خواند و بھ آنان گفت
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اگر بھ ھمین وضع ادامھ دھید، ناخنھاي شما را چنان خواھم چید كھ بھ كار خودتان تاسف . داوري كنید
حتي در . ایالتي نیز از آن پیروي كردند)) پارلمانھاي((و نھاد، و پارلمان پاریس سر بھ اطاعت ا.)) بخورید

تشكیل داد تا بھ قضایاي )) كمیسیونھاي فوقالعاده((وظایف دیرینھ آنھا وقفھ حاصل شد، زیرا ریشلیو 
  . فرانسھ بھ صورت دولتي پلیسي درآمد. مخصوص رسیدگي كنند

مكرر از طرف دولت )) ھاي سر بھ مھر نامھ((د، و جاسوسان كاردینال ھمھ جا حتي در سالنھا یافت میشدن
  . در این وقت ریشلیو در واقع پادشاه فرانسھ بود. صادر میشدند

V -ریشلیو در اوج قدرت  

ریشلیو با قدرتي كھ در دستش متمركز شده بود خدمات مھمي براي فرانسھ انجام داد، ولي كاري براي 
و مردم عادي را موجودات ; انست نھ مجموعي از افراد زندهمردم نكرد، وي فرانسھ را تنھا یك دولت مید

كاملي نمیپنداشت، و شاید مناسب میدید كھ چنین مردمي بھ خاطر كشور خود بمیرند، او حاضر بود كھ آنھا 
ریشلیو تا دل شب بھ امور . را براي جلوگیري از محاصره فرانسھ توسط خاندان ھاپسبورگ قرباني كند

وي فرصت آن را نداشت كھ . ي تقریبا ھمیشھ فكرش معطوف بھ سیاست خارجي بودول; دولتي میپرداخت
وضع اقتصادي را سر و صورتي بخشد، جز اینكھ كساني را كھ از پرداخت مالیات طفره میزدند پیدا 

در . را بھ پاریس میرسانید، و میكوشید چیزي از آنھا ضمن راه كم نشود)) اطالعات((میكرد، عایدات و 
  . اداره پست عمومي را بھ وجود آورد ١۶٢٧سال 

این اشخاص گاھي دو . كرده بودند)) مقاطعھ((مالیات ھنوز توسط تحصیلداراني جمعآوري میشد كھ آن را 
اشراف و روحانیان از پرداخت . برابر و گاھي سھ برابر مبلغي را كھ بھ دولت میدادند، از مردم میگرفتند

زیرك، وعده بسیاري از كارمندان، از تحصیلداران اجتناب میكردند یا  پیشھوران; مالیات عمده معاف بودند
قسمت . شھرھا مبلغ مختصري میپرداختند تا از مالیات سرانھ معاف شوند. دلشان را بھ دست میآوردند

ریشلیو براي آنكھ فرانسھ را بھ صورت مقتدرترین كشور . عمده مالیات بر دوش كشاورزان تحمیل میشد
وي مانند ھانري . ، آن قدر از كشاورزان مالیات گرفت كھ آنھا را دچار فقر و فاقھ كردمسیحي درآورد

  . چھارم ترجیح میداد كھ دشمنان را با پول و نھ با خون مغلوب كند

ھایي كھ وي بھ كمك آنان میجنگید شامل كمكھاي مالي بھ متفقین و رشوه بھ دشمنان  بسیاري از عھدنامھ
روزي . ي كھ از لحاظ پول در مضیقھ میافتاد، با ثروت خود بھ خزانھ مساعده میدادگاھگاھ. احتمالي بودند

ھا بھ انضمام خشكسالي، قحطي،  مالیات و بیگاري دولتي در راه. كیمیاگري را استخدام كرد تا طال بسازد
نان عدھاي از آ; طاعون، و دستبردھاي سربازان باعث شده بود كھ طبقھ كشاورزي تقریبا از بین برود

مادران قحطي زده كودكان خود را بھ قتل میرساندند و میخوردند ; افراد خانواده خود و سپس خود را كشتند
، طبق گزارشي كھ احتماال اغراقآمیز است، یك چھارم اھالي پاریس بھ گدایي ١۶٣۴در سال ). ١۶٣٩(

  . یرحمي سركوب میشدندفقیران گاھگاه و بھ طور پراكنده شورش میكردند، ولي با ب. اشتغال داشتند

پس از . حق جز با صداي توپ بھ گوش نمیرسید. ریشلیو مالیات را صرف تھیھ قواي بري و بحري میكرد
ھا را  نخست لنگرگاه. آنكھ منصب دریاساالري كل را خریداري كرد، امور آن را با كمال جدیت انجام داد

ساخت، ھشتاد و پنج كشتي بھ آب انداخت، تعمیر و مستحكم كرد، در بندرھا قورخانھ و مخازن آذوقھ 
. مدارسي جھت تربیت ناخدایان تاسیس كرد، و ھنگھایي براي خدمت در نیروي دریایي بھ وجود آورد

فقط ; سپس صد ھنگ پیاده و سیصد دستھ سواره تربیت كرد و انضباط را در ارتش برقرار ساخت
تجدید حیات یافتھ خویش در صدد مقابلھ با اوضاع وي با ارتش . نتوانست روسپیھا را از آنجا بیرون راند

آشفتھ خارجي ناشي از دوران نیابت سلطنت ماري دو مدیسي برآمد، بھ سیاست ھانري چھارم بازگشت، و 
ھمھ قواي خود را صرف یك ھدف یعني آزاد ساختن فرانسھ از حلقھ محاصره خاندان ھاپسبورگ در ھلند، 

  . اتریش، ایتالیا، و اسپانیا كرد
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گذشتھ ; در نظر ریشلیو این زن تسلیم دشمن شده بود; ماري دو مدیسي فرانسھ را با اسپانیا متفق كرده بود
از این، انگلیسیھا، ھلندیھا، و ھمچنین پروتستانھاي آلمان را، كھ توسط ھانري چھارم جزو دوستان فرانسھ 

ر بھ تشخیص موقعیت سوقالجیشي ریشلیو، با بصیرت سرداري كھ قاد. شده بودند، از خود رنجانده بود
ھاي والتلین، كھ اتریش را بھ متصرفات اسپانیا در ایتالیا مربوط میساختند كلید  است، دریافتھ بود كھ گردنھ

مدت . قدرت اسپانیا و امپراطوریند، زیرا ھر دو آنان میتوانند از طریق آنھا مھمات و سرباز مبادلھ كنند
اگر چھ جنگھاي او علیھ ھوگنوھا و اشراف باعث . ھا را بھ دست آورد نھدوازده سال رنج كشید تا این گرد

انصراف و شكست او شدند، بر اثر دیپلماسي خود، توانست بیش از آنچھ در جنگ از دست داده بود 
ریشلیو شخصي بھ نام فرانسوا لوكلر دو ترامبلھ را، كھ پس از درآمدن بھ فرقھ كاپوسنھا بھ نام . بازیاید

ور شده بود، بھ خدمت خود گماشت و او را بھ ماموریتھاي دشوار سیاسي فرستاد، و او ھم ژوزف مشھ
فرانسویھا این راھب خاكستري قبا را در مقابل ریشلیو سرخ قبا كھ بھ ; وظایف خود را با مھارت انجام داد

  . نامیدند)) عالیجناب خاكستري((معروف شده بود، )) عالیجناب قرمز((

بھ جھانیان ثابت كند كھ عصر اسپانیا گذشتھ و عصر فرانسھ ((و بود كھ كاردینال قول داد بر اثر مساعدت ا
بھ نظر میرسید كشمكش مھمي كھ در آلمان جریان داشت بھ تسلط كامل  ١۶٢٩در سال .)) آغاز شده است

در . غییر دادریشلیو این وضع را با پول ت. امپراطور كاتولیك و ھاپسبورگ بر امیران پروتستان خاتمھ یابد
، قرار شد پادشاه نیرومند سوئد ساالنھ با دریافت )١۶٣١(نتیجھ قراردادي كھ با گوستاووس آدولفوس بست 

طرفداران پاپ . لیور از طرف فرانسھ بھ آلمان حملھ كند و ایاالت پروتستان را نجات بخشد ٠٠٠,٠٠٠,١
گفت كھ بیطرفي بھ منزلھ خیانت بھ فرانسھ  در فرانسھ ریشلیو را خائن بھ مذھب نامیدند، ولي او در پاسخ

و بیشتر امیران آلماني ) ١۶٣٢(ھنگامي كھ گوستاووس آدولفوس در نبرد پرافتخار لوتسن كشتھ شد . است
وي تعداد سربازان فرانسھ را از دوازده . سر بھ اطاعت امپراطور نھادند، ریشلیو عمال وارد جنگ شد

بھ مردم كاتولونیا، كھ علیھ ; افزایش داد ١۶٣٨ه ھزار نفر در سال بھ صد و پنجا ١۶٢١ھزار نفر در سال 
سیاست او باعث شد كھ فرانسھ بر تریر، كوبلنتس مانھایم، . اسپانیا سر بھ شورش برداشتھ بودند، كمك كرد

و از طریق ساووا بھ میالن كھ مركز قدرت اسپانیا در شمال ; بر قواي لورن چیره آید; و بال مسلط شود
  . یا بود، دست یابدایتال

قواي نیرومندي  ١۶٣۶در ژوئیھ و اوت . سپس عقربھ اقبال برگشت و ھمھ این پیروزیھا بیمعني شدند
و كوربي را ) آخن(مركب از سربازان اسپانیایي و امپراطوري از ھلند وارد فرانسھ شد، اكسال شاپل 

. خرم سوم و اواز را ویران كردھاي سرسبز و  گرفت، بھ سوي آمین پیش رفت، و نواحي واقع در دره
ملكھ مادر . راه پاریس براي دشمن باز و بدون معارض ماند; لشكرھاي ریشلیو در نقطھاي دور دست بودند

در بروكسل، ملكھ در سن ژرمن، و حزب موافق اسپانیاي او در فرانسھ شاد شدند و، در انتظار روز 
ھا بھ حركت درآمدند  در پاریس عوام در كوچھ. كردندسقوط ریشلیو، كھ بھ آن امیدوار بودند، روزشماري 

ولي وقتي كھ ریشلیو سوار بر اسبي باشكوه و با قیافھاي ظاھرا آرام بھ میان آنان . و خواستار اعدام او شدند
رفت، ھیچ كس جرات نكرد بھ او دستي بزند، و بسیاري از آنان از خدا خواستند بھ او یاري كند تا فرانسھ 

وي مدتي دراز مردم پاریس : سپس نھ تنھا شجاعت او بلكھ دوراندیشي و جدیتش آشكار شد. را نجات دھد
در این ھنگام ; را بھ صورت افراد ذخیره جنگجو درآورده و مھمات و موادي جھت آنان ذخیره كرده بود

صناف، پارلمان پاریس، ا. چنان شور تازھاي در مردم بھ وجود آورد كھ ھمگي دعوت او را اجابت كردند
ظرف چند روز لشكر تازھاي بھ راه افتاد و كوربي را در . ھا پولھایي را در اختیارش نھادند و اتحادیھ

ولي ریشلیو . اورلئان، كھ فرماندھي قوا را بھ عھده داشت، طفره میرفت/گاستون د. محاصره گرفت
مبر كوربي فتح شد و نوا ١۴در . سررسید، زمام امور را بھ دست گرفت، و فرمان حملھ را صادر كرد

  . قواي ھاپسبورگ بھ سوي ھلند عقب نشست

برنھارد ساكس وایماري، در راس لشكري كھ مخارج آن توسط ریشلیو تامین شده بود، الزاس  ١۶٣٨در 
الزاس ولوترینگن بھ صورت آلزاس . سال بعد در حال احتضار این شھر را بھ فرانسھ واگذاشت. را گرفت

دو سال بعد قوایي، تحت فرمان پادشاه و . آراس فتح شد ١۶۴٠در سال . ي شدندلورن درآمدند و فرانسو
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در این وقت بھ نظر میرسید كھ . كاردینال، پرپینیان را گرفت و ایالت مجاور روسیون از اسپانیا جدا شد
  . ریشلیو ھمھ جا موجد فتح و پیروزي است

ي اعیان، كھ خواھان دسیسھ و توطئھ بودند، براي اشراف آشتیناپذیر، طرفداران اسپانیا در دربار، و خانمھا
ماركي افیا، كھ مدتي دراز در جنگ و  ١۶٣٢در سال . آخرین بار كوشیدند وزیر را از كار براندازند

سیاست بھ كاردینال خدمت كرده بود، درگذشت و زني بیوه و كودك دوازده سالھاي بھ نام ھانري دو 
ریشلیو آن كودك را تحت حمایت خود گرفت و او را بھ پادشاه . ادكوئفیھ، ماركي دوسن مار، بھ جاي نھ

شاید ھم میخواست كھ پادشاه را با این بازیچھ از فكر مادموازل دو اتفور، كھ جزو ; معرفي كرد
  . توطئھكنندگان بود، منصرف كند

است اصطبل پادشاه چنان از زیبایي، ھوش، و گستاخي كودك مشعوف شد كھ او را بھ ری. ھمینطور ھم شد
ولي سن مار پس از آنكھ بھ بیست و . شاھي گماشت، و از او خواھش كرد كھ در بستر سلطنتي با او بخوابد

و از ماري دو گونزاگ، ملكھ آینده ; یك سالگي رسید، بھ روسپي زیبایي بھ نام ماریون دلورم دل باخت
جوان، كھ برا اثر عقبنشینیھاي . لھستان كھ در این وقت زیباترین دشمن كاردینال بود، تمجید كرد

سوقالجیشي او بھ ھیجان آمده بود، شاید بر اثر تلقین او بود كھ از لویي مصرا درخواست كرد كھ جزو 
ھنگامي كھ ریشلیو با این پیشنھادھا مخالفت كرد، . شوراي سلطنتي شود و مقامي در ارتش بھ دست آورد

ولي چون پادشاه تقاضاي او را نپذیرفت، وي بھ . كندسن مار از پادشاه خواست كھ آن وزیر را معزول 
توطئھكنندگان . اورلئان و دوك دوبویون و دیگران پیوست تا سدان را بھ قواي اسپانیا تسلیم كنند/گاستون د

و گاستون تعھد كرد كھ ; با یكدیگر قرار گذاشتند كھ با حمایت این قوا وارد پاریس شوند و پادشاه را بگیرند
ژاك اوگوست دوتو، دوست سن مار، از ملكھ . كاردینال را ضمن حركت بھ پرپینیان فراھم كندزمینھ قتل 

ولي آن دتریش، كھ منتظر مرگ نابھنگام لویي بود و میخواست با . تقاضا كرد كھ با آنان ھمكاري كند
ن وانمود كرد كاردینال چنی. نیابت سلطنت زمام امور را بھ دست گیرد، ریشلیو را از آن توطئھ آگاه ساخت

گاستون آن را باور كرد و طبق معمول نام شركاي . كھ نسخھاي از موافقتنامھ با اسپانیا را در دست دارد
سن مار، دوتو، و بویون دستگیر شدند، بویون، بھ پاداش بخشوده شدن، اعتراف . خود را بر زبان آورد
لیون محاكمھ و بھ اتفاق آرا محكوم شدند و با آن دو جوان دیگر بھ وسیلھ دادگاھي در . گاستون را تایید كرد

  . مرگ صبورانھ بھ خیانت خویش شكوھي بخشیدند

ریشلیو را، كھ سخت بیمار بود، در تخت رواني . سپس پادشاه براي حفظ قدرت خود بھ پاریس شتافت
فریادكنان نھادند و از سرتاسر فرانسھ گذراندند، و او در حالي كھ بر اثر پیروزیھاي خود جان میداد، 

  . خواستار صلح بود

VI- مرگ كاردینال  

این كاردینالي كھ نمیتوان بروي بھ سھولت نام مسیحي نھاد، و این مرد بزرگ كھ احساس میكرد نمیتواند 
خوب باشد، چھ نوع آدمي بود فیلیپ دوشامپني در یكي از مشھورترین تابلوھاي خود، كھ در موزه لوور 

قامت بلندش با لباسي كھ بر تن دارد از ابتذال رھایي جستھ، و : اختھ استمضبوط است، او را جاویدان س
ھیبت او بھ طرزي است كھ گویي در دادگاه از ; قبا و كاله سرخ او بھ وي نوعي قدرت ارزاني داشتھ است

خود دفاع میكند، اشرافي بودن خود را با سیمایي مشخص و دستھایي ظریف اعالم میدارد، و با چشمان 
ولي بر اثر سالھا زحمت رنگ پریده، و در نتیجھ آگاھي بر گذشت ; خود دشمنان را بھ مبارزه میطلبدنافذ 

  . در اینجا دنیوي بودن قدرت را آمیختھ با اخالص در راه خدمت میبینیم. روزگار بیرحم، افسرده است

وي حرفھ سیاسي . ریشلیو براي آنكھ نگذارد معایب جلو مقاصدش را بگیرند، مجبور بود نیرومند باشد
خود را در دربار با فروتني آغاز كرد تا مورد توجھ قرار گیرد، و بعد براي تالفي آن چنان مغرور شد كھ 

روزي كھ ملكھ بھ دیدن او رفت، وي از جاي خود برنخاست، و این . تنھا یك نفر را باالتر از خود میدانست
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ریشلیو، مانند اكثر ما بھ ظاھر خود میبالید، بھ . عمل نوعي بیادبي بود كھ فقط بھ پادشاه اختصاص داشت
از آنجا كھ بھ كورني . عنوان و لقب عالقھمند بود، از انتقاد ناراحت میشد، و بھ محبوبیت توجھ داشت

حسادت میورزید، مایل بود كھ ھم بھ عنوان درامنویس و ھم شاعر مشھور شود و، ھمان گونھ كھ از 
مانند وولزي، پیروي از مسیح را با توجھ احتیاطآمیزي بھ . نوشتخاطراتش پیداست، نثري عالي می

اگر چھ رشوه نمیپذیرفت و حقوق نمیگرفت، عواید بسیاري از كلیساھا را بھ . گردآوري ثروت توام میكرد
باز مانند . خود اختصاص میداد، و اظھار میداشت كھ آنھا را براي پیشرفت سیاستھاي خود الزم دارد

از . ان مجلل و با شكوه ساخت كھ پیش از مرگ صالح دید آن را بھ ولیعھد تقدیم كندوولزي، قصري چن
میتوان حدس زد كھ آن قصر . درآمد) سلطنتي(این رو بود كھ قصر كاردینال بھ صورت قصر روایال 

بیشتر براي جادادن كارمندان و نمایش سیاستمدارانھ ساختھ شد تا براي ولخرجي خصوصي، ریشلیو 
وي نیمي از ثروت خود . د، بھ نزدیكان خود پول بسیار میداد، و گاھي از خزانھ دولت میبخشیدخسیس نبو

در مواردي خرج كند كھ بھ سبب تشریفات ((را براي پادشاه بھ ارث نھاد و بھ او توصیھ كرد كھ آن را 
نظر او براي  آنچھ بھ منزلھ بیرحمي و قساوت او محسوب میشود، در.)) مالي درنگ در آنھا جایز نباشد

این موضوع را بدیھي میدانست كھ افراد و مسلما كشورھا را نمیتواند با مھرباني : حكمفرمایي الزم بود
فرانسھ را دوست میداشت، ولي بھ فرانسویھا . اداره كند، و مجبور بود كھ آنھا را با خشونت بترساند

ر را با دعا نمیتوان اداره كرد، و مانند مانند كوزیمو د مدیچي معتقد بود بھ اینكھ كشو. توجھي نمیكرد
ماكیاولي چنین میپنداشت كھ اصول اخالقي مسیح را ضمن حكومت بر ملت و نگاھداري آن نمیتوان بھ 

فرد مسیحي نمیتواند خیلي زود اھانتي را ببخشد، ھمچنین : ((ریشلیو نوشتھ است. درستي رعایت كرد
  . ... مفرمایان نمیتوانند آن را خیلي زود ببخشندھنگامي كھ جنایتي علیھ كشور روي میدھد، حك

زیرا تنبیھ یك مقصر مانع میشود كھ ھزاران (، كھ بھ صورت ترحم درمیآید [سختگیري]بدون این سیاست 
اصول اخالقي در برابر ((ریشلیو بود كھ میگفت .)) ، دولتھا نمیتوانند پایدار بمانند)نفر آن را فراموش كنند
وي ظاھرا یكي بودن سیاستھاي خود را با نیازمندیھاي فرانسھ ھرگز مورد .)) نداردسیاست دولت ارزشي 

  . از این رو بود كھ دشمنان خود را، مثل دشمنان پادشاه، تنبیھ میكرد; تردید قرار نداد

ریشلیو در درون قصر و در جبھھ دیپلماتیك خود انساني واقعي بود، بھ دوستي اشتیاق داشت، و خود را در 
ھاي بیاساس تالمان چنین آمده است كھ ریشلیو میكوشید ماري  در قصھ. قام عالي تنھا میدانستآن م

ھاي  افسانھ. ولي این موضوع بسیار بعید بھ نظر میرسد. دومدیسي را بھ صورت معشوقھ خود درآورد
در ھر ; استدیگري درباره عشقبازیھاي پنھاني، و حتي در باره روابط ریشلیو با نینون دو النكلو شایع 

حال، اگر این سیاستمدار ناراحتي خود را بر اثر معاشرت با زنان تسكین میداد، كاري برخالف رسوم آن 
تنھا چیزي كھ بھ صراحت درباره احساسات او میدانیم این است كھ بھ یكي از خویشان خود بھ . زمان نبود

تاھي پس از ازدواج بیوه شده بود، این زن، كھ مدت كو. نام ماري مادلن دوكومبالھ سخت عالقھ داشت
. میخواست وارد دیر زنان تارك دنیا شود، ولي ریشلیو پاپ را بر آن داشت كھ او را از این كار منع كند

سپس او را جھت اداره خانھ خود نگاه داشت و در او اخالصي یافت كھ نظیر آن را در ھیچ عشقي ندیده 
ریشلیو با او در كمال . میكرد و موي سر خود را پوشیده میداشت ھا را بر تن ماري مادلن جامھ راھبھ. بود

ادب رفتار میكرد، ولي ملكھ و ملكھ مادر حاضر نشدند كھ در مورد روابط او با این زن تردیدي بھ خود 
نھ مرد و نھ زن ((ریشلیو . راه دھند، و آتش شایعات را دامن زدند، و این قضیھ كاردینال را ناراحتتر كرد

  . وست نمیداشت، و ھر دو از او انتقام گرفتندد)) را

آنچھ ریشلیو بیش از صفات دیگر داشت اراده بود، در سراسر تاریخ كمتر دیده شده كھ اشخاصي مانند او 
قوانین حركت ھم تا آن اندازه . تا آن اندازه داراي یك ھدف و تا آن اندازه در تعقیب آن ثابت قدم بوده باشند

  . ثابت نبودند

شدیدي نسبت بھ انجام دادن وظایف خویش داشت، زحمات توان فرسایي كھ طي سالھا كشید، و  توجھ
ریشلیو آن زحمات را وقف كساني كرد . شبھایي كھ در بیخوابي گذرانید، موجب تمجید و ستایش ما ھستند
حد معمول  در وجود او شجاعتي بیش از. كھ میتوانستند تحت توجھات دایمي وي آسوده و بیدغدغھ بخوابند
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وجود داشت، زیرا میتوانست در برابر اشراف نیرومند و زنان توطئھگر پایداري كند و جلوي آنھا را 
ھاي مكرري كھ علیھ او صورت میگرفت، بدون ھیچ واھمھاي، شر آنھا را از  بگیرد، و در میان دسیسھ

  . وي بارھا جان خود را بر سر سیاستھایش بھ خطر انداخت. سر خود كم كند

ریشلیو بھ ندرت سالم بود، و از آنجا كھ بر اثر وجود مردابھاي پواتو مبتال بھ تب شده بود، بیشتر اوقات از 
شاید دستگاه عصبي او بھ طور موروثي ضعیف یا ذاتا . سردردي كھ روزھا طول میكشید رنج میبرد

، و در دربار شایعھاي یكي از خواھرانش ناقص عقل، و یكي از برادرانش مدتي دیوانھ بود. معیوب بود
از بواسیر، . بدین معني وجود دشت كھ خود كاردینال دچار حمالت صرع و خیاالت جنونآمیز میشود

جوش، و نوعي بیماري كیسھ صفرا رنج میبرد و، ھمچنان كھ در مورد ناپلئون پیش آمد، گاه گاه براثر بند 
ھایش چند بار وي را بھ خیال بازنشستگي بیماری. آمدن ادرارش بحرانھاي سیاسي زندگي او تشدید میشد

  . انداخت، ولي چون بنده اراده خود بود، دوباره پایداري كرد و بھ مبارزه ادامھ داد

ھایي كھ ضمن مطالعھ پدید میآید آشنا نشدھایم،  تا زماني كھ كامال بھ اخالق وي پي نبردھایم و با جنبھ
در : یشرو مذھبي بود، و معلوماتي وسیع و دقیق داشتوي پ. نمیتوانیم درباره او منصفانھ داوري كنیم

موسیقي خبره بود، اشیاي ھنري را در كمال بصیرت گرد میآورد، درام و شعر را شدیدا دوست داشت، و 
اما در تاریخ، بھ طرزي شایستھ، بھ عنوان مردي . ھمچنین آكادمي فرانسھ را بنیان نھاد. بھ ادبا كمك میكرد

این تسلط از جنگھاي مذھبي ناشي شده بود، و . نسھ را از تسلط اسپانیا نجات دادشناختھ میشود كھ فرا
ریشلیو آنچھ . اسپانیا، با كمك اتحادیھ مقدس، فرانسھ را بھ صورت مزدور و تقریبا تابع خود درآورده بود

ھ عمل را كھ فرانسواي اول و ھانري چھارم در فكر آن بودند، و موفق بھ انجام دانش نشدند، بھ مرحل
در . ھاي ھاپسبورگ در پیرامون فرانسھ را در ھم شكست درآورد بدین معني كھ حلقھ محاصره خانواده

صفحات بعد بھ تفصیل از سیاست سوقالجیشي و ماالندیشي او كھ سرنوشت جنگ سي سالھ را معین كرد، 
بھ بستن عھدنامھ مفید  آلمان پروتستان را بھ عنوان متفق فرانسھ كاتولیك نجات داد، و مازارن را موفق

اما فرانسھ را بھ بھاي ایجاد دیكتاتوري و مستبد ساختن پادشاھان . وستفالي كرد سخن بھ میان خواھیم آورد
اگر بگوییم كھ نخستین وظیفھ یك . آن، كھ بعدا باعث انقالب كبیر فرانسھ شد، متحد و نیرومند ساخت

كاردینال . یشلیو در این زمینھ تقریبا كاري انجام ندادسیاستمدار آن است كھ مردم را شاد و آزاد كند، ر
مفتضحترین و خطرناكترین ((دورتس، كھ داوري زیرك ولي غیرمنصف بود، او را محكوم ساخت كھ 

ریشلیو میتوانست .)) استبدادي را كھ شاید در برده كردن ھیچ كشوري سابقھ نداشتھ بھ وجود آورده است
ر باید سعادت و آزادي نسلھاي آینده و نسل معاصر خود را نیز در نظر در پاسخ او بگوید كھ سیاستمدا

بگیرد، و باید كشور خود را بھ اندازھاي نیرومند كند كھ آن را از حملھ یا تسلط بیگانگان محفوظ بدارد، و 
اولیوارس، رقیب . براي این مقصود بھ خوبي میتواند نسل حاضر را بھ خاطر نسلھاي آینده فدا كند

طي ھزار سال اخیر وجود ((میدانست كھ )) نیرومندترین وزیري((یایي ریشلیو، در این مورد او را اسپان
  . مینامید)) قابلترین سیاستمدار عصر خود و شاید ھر عصر دیگري((و چستر فیلد او را )) داشتھ است

از . حیات داشت بازگشت او از پیروزي نھایي خود در روسیون بھ منزلھ تشییع جنازه مردي بود كھ ھنوز
در لیون مدتي باقي ماند تا سن مار و دوتو . تاراسكون تا لیون با قایق بر روي رودخانھ رن حركت كرد

سپس در حالي كھ از بواسیر رنج میبرد، بر تخت رواني نشست كھ توسط بیست و . محاكمھ و اعدام شدند
ستري براي آن مرد محتضر و صندلي و چھار تن از نگاھبانانش حمل میشد و بھ اندازھاي وسیع بود كھ ب

گذشتھ از این، یك نفر منشي نیز براي نوشتن دستورھاي او جھت لشكریان یا ; میزي در آن جا میگرفت
مدت شش ھفتھ آن سفر غمانگیز ادامھ داشت، و مردم . تحریر پیغامھاي سیاسي در آن تخت روان مینشست
نداشتند، ولي از او میترسیدند و احترامش میگذاشتند و  در طول راه جمع شده بودند تا مردي را كھ دوست

  . بھ منزلھ تجسم كلیسا و دولت و جانشین خدا و پادشاھش میدانستند ببینند

ریشلیو پس از آنكھ بھ پاریس رسید، بدون آنكھ از جاي خود پایین بیاید، یكسره بھ قصر رفت و سپس 
لویي كنار بستر او آمد، از او . ي مورد قبول واقع نشداستعفانامھ خود را بھ حضور پادشاه فرستاد، و ول

كشیش . پرستاري كرد، بدو غذا داد، و در شگفت بود كھ اگر این سلطنت مجسم پایان یافت، چھ بكند
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مخصوص كاردینال، كھ آخرین مراسم مذھبي را درباره او بھ جاي میآورد، از وي پرسید كھ آیا دشمنان 
ریشلیو . یشلیو در پاسخ گفت كھ ھیچ دشمني جز دشمن فرانسھ نداشتھ استر; خود را بخشیده است یا نھ

پادشاه . در پنجاه و ھفت سالگي درگذشت ١۶۴٢پس از آنكھ یك روز در اغما گذراند، در چھارم دسامبر 
فرمان داد كھ سوگواري رسمي او یك ھفتھ ادامھ یابد، و مدت یك روز و نیم عده زیادي تماشاگر از كنار 

اما در بسیاري از ایاالت مردم، بھ شكرانھ آنكھ كاردینال آھنین درگذشتھ بود، . راعظم گذشتندجسد صد
  . آتشھایي روشن كردند

تعیین كرده و پادشاه نیز این پیشنھاد را پذیرفتھ  مازارینيوي ! ریشلیو باز تا مدتي در فرانسھ حكومت راند
ریشلیو، در ده جلد خاطراتي كھ از خود بھ جاي نھاده است، از امور كشوري چنان سخن گفتھ است . بود

بھ لویي )) وصیت نامھاي سیاسي((او در سالھاي آخر عمر . كھ گویي ھمگي را پادشاه انجام داده است
در . د كھ این وصیت نامھ پس از مرگش جھت اداره مملكت مفید خواھد بودتقدیم كرده و در آن نوشتھ بو

میان مطالب بیمزه آن، قواعد دقیق و پرمغزي نیز، كھ بھ سبك نثر آن زمان نوشتھ شده و درباره اصول 
ریشلیو بھ پادشاه توصیھ میكند كھ چون اعلیحضرت طبیعتا براي جنگ ساختھ . حكومت است، دیده میشود

بھ عقیده او آشتي با ده دوازده دشمن مفیدتر و افتخارآمیزتر از شكست . باید از آن اجتناب ورزد نشده است،
گذشتھ از این، محرمانھ چنین میگوید كھ فرانسویھا براي جنگیدن ساختھ نشدھاند، در . دادن یك دشمن است

; منتظر موقع مناسب باشندآغاز سراپا شور و دالوري ھستند، ولي شكیبایي و خونسردي الزم را ندارند كھ 
.)) عالقھ خود را از دست میدھند و بھ اندازھاي نرم میشوند كھ از زنان كمتر میشوند((با گذشت روزگار 

پادشاھان باید مانند سرداران شجاعتي مردانھ داشتھ باشند و بتوانند در برابر احساسات خود پایداري كنند و 
دھند، زیرا زنان، بھ جاي پیروي از عقل خود، از حاالت و ھیچ زني را اجازه دخالت در امر حكومت ن

  . احساساتشان فرمانبرداري میكنند

ھرگز زني عالم را ندیدھام كھ از : ((گذشتھ از این، ریشلیو عقل و ھوش را زیبنده زنان نمیداند و میگوید
رازداري روح ((و معتقد است كھ زنان قادر بھ حفظ اسرار نیستند و )). علم خود آسیب ندیده باشد

و مواظب )) سیاستمدار محتاط كسي است كھ كم سخن میگوید و زیاد گوش میدھد((و )) سیاستمداري است
است كھ مبادا با سخن سرسري كسي را بیازارد، ھرگز از كسي بد نمیگوید، مگر آنكھ منافع دولت ایجاب 

كشورھا مخصوصا كشور خود بھ دست اطالعي كلي درباره تاریخ و قانون اساسي ھمھ ((پادشاه باید . كند
مردان : ((سپس خواھش میكند كھ درباره وزارت و اخالق او مطالعھاي بھ عمل آورند، و میگوید.)) آورد

بزرگي كھ بھ اداره كشورھا منصوب میشوند مانند كساني ھستند كھ بھ شكنجھ محكوم شدھاند، فقط با این 
یبینند، و آن عده پاداش شایستگي خود را بھ دست اختالف كھ این اشخاص مجازات جرایم خود را م

مردم از این دوره كوتاه سلطنت لویي با نیكي یاد . پادشاه فقط پنج ماه بعد از او زنده ماند.)) میآورند
میكردند، زیرا او زندانیان سیاسي را رھا ساخت، و بھ تبعید شدگان اجازه بازگشت داد، و بھ فرانسھ مھلت 

وي شكایت میكرد كھ بر اثر مخالفت كاردینال نتوانستھ است طبق میل . راحتي بكشدبخشید كھ نفسي بھ 
لویي بقایاي جسد او را از كولوني . مادرش چند ماھي پیش از مرگ ریشلیو درگذشتھ بود. خود رفتار كند

باز آورد، با شكوه و جالل مخصوصي بھ خاك سپرد، و در آخرین دقایق عمر خود چندین بار آرزو كرد 
  . كھ خدا و مردم خشونت او را نسبت بھ مادرش ببخشند

. لویي، اگر چھ مرگ خود را نزدیك میدید، از مشاھده قوت و زیبایي كودك چھار سالھ خود شاد میشد
پادشاه لبخندي .)) لویي چھاردھم: ((كودك جواب داد)) اسم تو چیست: ((روزي از راه شوخي از او پرسید

آنگاه بھ درباریان دستور داد نیابت سلطنت ملكھ را تا زمان بلوغ .)) ، ھنوز نھھنوز نھ، پسرم: ((زد و گفت
در این صورت، خداي : ((ھنگامي كھ بھ او گفتند كھ مرگش نزدیك است، وي پاسخ داد. فرزندش بپذیرند

تالمان . در چھل و یك سالگي درگذشت ١۶۴٣لویي سیزدھم در چھاردھم مھ .)) من، با كمال میل حاضرم
مردم در تشییع جنازه او چنان شكرت كردند كھ گویي بھ عروسي رفتھاند، و در حضور ((تھ است كھ نوش

آن كاردینال وحشتانگیز ھمھ چیز .)) ملكھ چنان ظاھر شدند كھ گویي بھ تماشاي شمشیربازي سواره آمدھاند
  . آماده كرده بود)) قرن بزرگ((را جھت پادشاه بزرگ و 
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  فصل شانزدھم

  

  گیر جنگھا فرانسھ در

١۵۵١- ٩۶۴٣  

I -  اخالق  

ھاي سیاسي از  ھاي آن معاذیر ظاھرا موجھي براي آنھمھ جنگ میآوردند، بر اثر استفاده مذھبي كھ فرقھ
تعداد روزافزوني از مردم در جنبھ الوھیت مذاھبي كھ پیروان آنھا با خونریزي . آن، بھ تدریج ضعیف شد

مورد اصول اخالقي  بحث میكردند تردید نشان دادند، و در طبقات عالي جامعھ شك و تردیدي كھ در
از مشخصات این دوره . مسیحیت دیده شد، با شك و تردیدي كھ درباره خود این مذھب پدید آمد درآمیخت

  . آن كھ كشیش نیكوكاري موسوم بھ پیر شارون شرافت نیروي جنسي و دستگاه بیمعني آن را بیان كرد

اصول اخالقي آن را نقض میكردند، بدان كشاورزان بھ آیین دیرین خود وفادار ماندند، و حتي ھنگامي كھ 
ممكن بود آنھا با شوق و ذوق بسیار یكدیگر را بھ قتل برسانند، و امكان داشت كھ، در ; احترام میگذاشتند

صورت پیش آمدن فرصت و غفلت مراقبان، از اصل تك گاني انحراف جویند، ولي غیر از این زندگي 
ور مرتب شركت میجستند، و الاقل سالي یك بار خون و بدن نسبتا مھذبي داشتند، در مراسم قداس بھ ط

: طبقات متوسط خواه كاتولیك خواه ھوگنو بھترین نمونھ اخالق مسیحیت بودند. عیسي را صرف میكردند
ساده لباس میپوشیدند، تنھا یك بار ازدواج میكردند، بھ كار و فرزندان خود میپرداختند، بھ كلیسا میرفتند، و 

حتي در . و وكیل دعاوي و دادرس بھ دستگاه دولتي تحویل میدادند و باعث ثبات آن میشدندكشیش و پزشك 
شارل نھم زن خود الیزابت د تریش را . میان طبقھ اشراف زناني وجود داشتند كھ میتوانستند نمونھ باشند

ھوران شھري، ولي بھ طور كلي، در طبقات مرفھ پایتخت، و میان پیش. پاكدامنترین زن در جھان میدانست
چیزي . عصري بود كھ در آن شھوتراني بھ طور علني پیش میرفت. روابط عاشقانھ بي بند و بار شده بود

شبیھ عشق افالطوني كھ باعث سرگرمي بمبو و كاستیلیونھ در ایتالیا، و تفریح مارگریت دوناوار در فرانسھ 
زنانھ بود )) نیرنگي((باقي ماند، ولي این خود ) كھ خود ایتالیایي بود(شده بود، در محفل مادام دورامبویھ 

  . كھ بھ منزلھ مقاومت شدیدي براي باشكوه جلوه دادن قلعھ بھ شمار میرفت

زني با وفا و مادري فداكار بود، ولي شایعاتي وجود داشت ) مدیچي(تا آنجا كھ میدانیم، كاترین دو مدیسي 
كھ (آلبره /و ژان د. آنان دشمنانش را بھ اطاعت وا داردمبني بر آنكھ او زنان زیبا را تربیت میكرد تا با 

. مینامید)) فاسدترین و بدترین اجتماعي كھ وجود داشتھ((دربار كاترین را ) تقریبا زني عفت فروش بود
  : برانتوم مردي مفتري بود، ولي شھادت او را باید ذكر كنیم

ل گذشتھ بھ اندازھاي لطافت و ظرافت آموختھاند اینان ظرف پنجاه سا... اما در باره زنان زیباي فرانسھ ما
رعایت لطف و زیبایي را میكنند كھ ... و بھ اندازھاي در لباس، جمال دلفریب، و روشھاي شھوتانگیز خود

گذشتھ از این، زبان ھرزه عشق در فرانسھ . ... كسي یافت نمیشود كھ برتري آنان را از ھر جھت انكار كند
مھمتر از ھمھ آنكھ این آزادي پرنعمتي كھ در . نگتر از ھر زبان دیگري استھرزھتر، مھیجتر و خوشاھ

بھ عالوه، زنا ; فرانسھ داریم زنان ما را خواستنیتر، فریباتر، رامتر، و سھاللوصولتر از سایر زنان میكند
  . خالصھ آنكھ عشقبازي در فرانسھ خوب است. بھ طور كلي مانند سایر نقاط تنبیھ نمیشود
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شارل نھم . فرانسواي اول در نتیجھ افراط در گناه درگذشت. ھایي بھ دست میدادند اھان نمونھخود پادش
. معطوف كرد)) جوانان زیبا((بھ )) زنان زیبا((ھانري سوم توجھ خود را از . شیفتھ ماري توشھ بود

ھ گابریل ھنگامي كھ خواستند تصویر معشوقھ او را، ك. ھانري چھارم كامال بھ جنس دیگر عالقھ داشت
پیش از آنكھ دخترش ھانریتا . استره نام داشت، عریان تا كمر بكشند، ھیچ یك از آن دو اعتراضي نكردند/د

ماریا در ھفده سالگي با چارلز اول ازدواج كند، بھ اندازھاي ماجراي عاشقانھ دیده بود كھ كشیش 
انگلستان را بھ عنوان عذاب مخصوص او بھ او توصیھ كرد از مریم مجدلیھ سرمشق بگیرد و رفتن بھ 

  . جسماني براي بخشیده شدن گناھانش تلقي كند

حتي در این وضع، حاضر خدمتي زنان كفاف اشتیاق مردان را نمیداد، و روسپیھا مساعي خود را در راه 
در پاریس سھ نوع روسپي وجود داشتند كھ ھر كدام داراي . مقابلھ با تقاضاھاي روزافزون بھ كار میبردند

)) سنگي((براي طبقھ بورژوازي، و )) مرغ وراج((براي درباریان، )) ماده بز آراستھ مو: ((مي بودنداس
براي اشراف نیز روسپیھاي تربیت . كھ در خدمت فقرا بودند و در زیرزمینھاي سنگي زندگي میكردند

پس از ھر  شدھاي، مانند ماریون دلورم، وجود داشتند كھ در بستر مرگ ده بار اعتراف كرد، زیرا
اعترافي، بھ یاد گناھاني نگفتني میافتاد شارل نھم و ھانري سوم فرمانھایي در مورد بستن اماكن فساد 

دستور داد كھ روسپیاني را كھ توقیف میشوند تازیانھ بزنند،  ١۶٣۵صادر كردند، و لویي سیزدھم در سال 
فحشا دست دارند تا پایان عمر مجبور بھ  سرشان را بتراشند، تبعیدشان كنند، و ھمھ مرداني را كھ در امر

چند نفر، از جملھ مونتني و یكي از كشیشان ھوگنو، علیھ . كاركردن در كشتیھاي پارویي یا شراعي كنند
  . ھا بھ نفع اخالق عمومي برخاستند این اقدامات اعتراض كردند و بھ دفاع از قانوني كردن روسپي خانھ

فرمانھاي دیگري، . در كتب قانون باقي ماندند، ولي بھ ندرت اجرا شدنداین قوانین تا اواخر قرن ھیجدھم 
مونتني از دختري نام میبرد . بي آنكھ اثري داشتھ باشند، بر ضد انحرافات و بلھوسیھاي طبیعي صادر شدند

مطالب وقیح بھ آساني در بازار بھ فروش میرفتند، و در ویترینھاي ; كھ در بیست و دو سالگي مرد شد
  . ھا عكسھاي عاشقانھ، بي آنكھ با آنھا مخالفتي بشود، گذاشتھ میشدند انھچاپخ

فروش مقامات بھ اندازھاي . اخالق مردم در امور اجتماعي و سیاسي، در نتیجھ جنگ، رو بھ فساد نھاد
 وضع ادارات دارایي قبل از اصالحاتي كھ بھ. معمول شد كھ تقریبا ھمھ مقامھا در ازاي پول واگذار میشدند

جنگ، بھ صورتي كھ چندي . دست سولي در آنھا انجام گرفت، فاسد شده و تا حد ھرج و مرج رسیده بود
با وجود این، میشنویم كھ . بعد در زمان لویي چھاردھم روي داد، ھنوز مخرب و بدون تبعیض نبود

والشان را بھ تاراج لشكریان ھوگنو و كاتولیك، بھ منظور یافتن طالیي مخفي، مردم را قتل عام میكردند، ام
در قرن شانزدھم دوئل شیوع . میبردند، و افراد را با شست میآویختند یا زیر پایشان آتش میافروختند

در زمان شارل . بیشتري یافت و این امر شاید بدان لحاظ بود كھ شمشیر جزو معمول لباس مردان شده بود
ر زمان ھانري سوم تقریبا بھ صورت بیماري نھم، طبق توصیھ میشل دو لوپیتال، دوئل ممنوع شد، ولي د

بھ قول مونتني، دوئل قیافھ نبرد را بھ . از رئیس و مرئوس انتظار میرفت كھ بجنگند. واگیرداري درآمد
فرمان ریشلیو علیھ دوئل با فرمانھایي كھ پیش از او صادر شدند این فرق را داشت كھ . خود گرفتھ بود

  . گذاشتھ شد پس از مرگ او این رسم دوباره رونق یافتشدیدا و بیطرفانھ بھ مورد اجرا 

در قسمت عمده پاریس شبھا چراغي روشن نمیشد، دزدي و قتل شیوع داشت، . جنایت رویدادي عادي بود
ھا غوغا بھ راه میانداخت، و سفر بھ اطراف شھر باعث مرگ یا نقض عضو  نزاعھاي شدید در كوچھ

  . میشد

بودند، اطمینان نداریم كھ اینگونھ تنبیھات مردم را بھ طور موثري مرعوب مجازاتھا بھ صورتي وحشیانھ 
اشرافي . حبس اعیان بھ صورتي آبرومند بود. كرده باشند، ولي بدون آنھا شاید جنایات بیشتري روي میداد

نھاي كھ در باستیل زنداني میشدند میتوانستند با پرداخت مبلغي جاي مناسب براي خود تھیھ كنند و اثاث و ز
جنایتكاران معمولي را بھ سیاھچالھاي خفھ كننده میفرستادند، یا بھ مستعمرات . خود را ھم بھ آنجا ببرند

نشانھاي این مجازات آخري را در سال . تبعید میكردند، یا بھ درون كشتیھاي پارویي و شراعي میفرستادند
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كساني كھ در این گونھ . را گذاشتھ شدبھ مورد اج ١۵۶١مییابیم، ولي تا آنجا كھ میدانیم در سال  ١۵٣٢
با آھن داغ بر پشت آنھا نقش  GALنام داشتند، و حروف  گالرینكشتیھا محكوم بھ ده سال كار میشدند، 

بارانداز میماندند، میگذراندند، یا بھ زندانھایي  محكومان زمستان را در روي كشتیھاي خود، كھ در. میشد
طي جنگھاي مذھبي، بسیاري از اسیران ھوگنو بھ كار . كھ در تولون و مارسي وجود داشت افكنده میشدند

كردن در آنگونھ كشتیھا محكوم شدند و در آنجا بھ اندازھاي سختي و مشقت كشیدند كھ مرگ در نظرشان 
تلخ، خودكشي مانند بیماري واگیرداري، مخصوصا در میان زنان لیون و  در آن سالھاي. سعادت میآمد

  . مارسي، شیوع یافت

II - آداب  

ادب ایتالیایي، درك ) مدیچي(كاترین دو مدیسي . ضمن آنكھ اخالق راه انحطاط میپیمود، آداب ترقي میكرد
برانتوم عقیده داشت كھ دربار او . زیبایي، عالقھ بھ ظرافت و آراستگي در اثاث و لباس را بھ ارمغان آورد

قریب ((بود كھ با )) یني واقعيیك بھشت زم((زیباترین درباري بود كھ تا آن زمان وجود داشتھ بود و 
در این ھنگام تشریفات درباري . كھ بھ طرزي زیبا لباس پوشیده بودند، میدرخشید)) سیصد زن و دختر

. فرانسھ، كھ توسط فرانسواي اول آغاز شده بود، در اروپا بھ عنوان سرمشق جانشین تشریفات ایتالیایي شد
را بھ وجود آورد، و فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن ) )رئیس كل تشریفات فرانسھ((ھانري سوم اداره 

تشریفات و مراسم دربار تعیین شدند و نوع اشخاصي كھ میبایستي بھ حضور پادشاه برسند، طرز سخن 
گفتن آنان با او، خدمت كردن آنھا در برخاستن و لباس پوشیدن و غذا خوردن و خفتن او، و ھمچنین نوع 

گردش و شكار ھمراه وي باشند یا در رقصھاي دربار شركت كنند تصریح كساني كھ ممكن بود ھنگام 
ھانري ; ھانري سوم، كھ پادشاھي خجول و مشكلپسند بود، در اجراي این قواعد اصرار داشت. گشت

لویي چھاردھم آنھا را گسترش داد ; لویي سیزدھم توجھي بھ آنھا نداشت; چھارم آن را آزادانھ نقض میكرد
  . م باشكوه قداس درآوردو بھ صورت مراس

ھاي مروارید  مارشال دو باسومپیركتي زربفت میپوشید كھ دانھ. لباس درباري بھ تدریج گران و مجلل شد
ماري دو مدیسي در مراسم غسل . اكو بھ آن دوختھ شده بودند ٠٠٠,١۴بھ وزن تقریبي دو كیلو بھ ارزش 

انھ الماس و سي و دو ھزار سنگ گرانبھاي دیگر تعمید فرزند خود جامھاي بر تن داشت كھ با سھ ھزار د
یك فرد درباري، اگر بیست و پنج دست لباس بھ سبك مختلف نداشت، خود را فقیر . پوشیده شده بود

  . میدانست

یكي از آنان، كھ توسط . ھاي شخصي بھ حد وفور وجود داشتند، ولي رعایت نمیشدند قوانین تحدید ھزینھ
ھانري چھارم صادر شده بود، بدین مضمون بود كھ اھالي فرانسھ حق ندارند طال یا نقره روي لباس خود 

كشیشان . واقع نشدولي حتي این مضمون زیركانھ موثر .)) مگر آنكھ دزد یا روسپي باشند((بدوزند، 
میگفتند كھ زنان فقط قسمتھایي از پیچ و خمھاي بدن خود را میپوشانند، و شكایت میكردند كھ آنان عمدا 

اگر چھ زیبا (زنان ما : ((مونتني، كھ معموال چیزي آرزو نمیكرد، گفتھ است. خود را بھ مخاطره میاندازند
در قرن ھفدھم، زنھا، براي آنكھ .)) باز بوده است ھایشان تا ناف بارھا دیده شده است كھ سینھ) ھستند

ھایي میآراستند كھ نزد عوام بھ  ھاي سرخ خود را بھتر نشان دھند، آنھا را با خال یا لكھ پوست سفید و گونھ
ھمچنین شكمبند خود را با استخوان نھنگ محكم میكردند، دامنھاي خویش را با سیم . مگس معروف شد

زلف مردھا دراز و موجدار، و كالھشان ; ھایي فریبنده باال میزدند را بھ شیوه میگستردند، موي سر خود
لویي سیزدھم، كھ خیلي زود موي سر خود را از دست داد، كالھگیس را . زیبا و با پر آراستھ شده بود

  . زن و مرد در بلھوسي با یكدیگر رقابت میكردند. رایج ساخت

حتي در میان اشراف چنگال پیش از سال . با دست غذا بخورند آداب ظریف مانع از آن نمیشدند كھ آنھا
رستوران زیبایي بھ نام . مرسوم شد ١٧٠٠جانشین انگشتھا نشد، و در سایر طبقات بھ ندرت قبل از  ١۶٠٠

برج سیمین، كھ ھانري سوم پس از بازگشت از شكار در آنجا ناھار میخورد، با تھیھ چنگال شھرتي كسب 
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. ھفدھم، فرانسویان قورباغھ و حلزون میخوردند، و شراب نوشابھ معمولي آنان بود از اوایل قرن. كرد
عدھاي از ; شكالت از طریق مكزیك و اسپانیا وارد شد. قھوه كم كم متداول شد ولي ھنوز ضروري نبود

. پزشكان آن را مسھلي نامناسب دانستند، جمعي دیگر آن را براي امراض مقاربتي مفید تشخیص دادند
دام دو سوینیھ از زن آبستني نام میبرد كھ چندان قھوه نوشید كھ سیاه زنگي كوچك زیبایي بھ دنیا آورد ما
ھاي  كالسكھ. اصالح آداب در حمل و نقل و تفریحات منعكس شد.)) طفل كوچك سیاھي، مثل شیطان((

للي كھ پرده و شیشھ ھاي مج در فرانسھ، طبقھ متمول با كالسكھ; عمومي در اروپاي باختري متداول بودند
رقص . تنیس مورد توجھ شدید بود، و رقص در میان ھمھ طبقات عمومیت داشت. داشت حركت میكردند

گرفتھ شده )) طاووس((این نام از كلمھ اسپانیایي پاوو . از اسپانیا بھ فرانسھ سرایت كرد)) پاوان((معروف 
ي بدان میبخشید، و بوسھاي كھ مالزم آن بود پیچ و خمھاي زیبا و غرورآمیز این رقص جنبھاي اشراف; بود

در دوره كاترین دومدیسي، بالھ بھ صورت بھترین قسمت تفریحات . در تسریع گردش خون اثر داشت
ھا را  لباسھا و صحنھ. درآمد، زیرا موسیقي و رقص را براي نقل حكایتي بھ شعر یا پانتومیم درھم آمیخت

ھا یك روز بعد  یكي از این گونھ بالھ. ھاي او در آن شركت میكردند ھھنرمندانھ میساختند، و زیباترین ندیم
  . از كشتار سن بارتلمي در قصر تویلري برپا شد

این عده چنان فرانسویھا را مسحور میكردند كھ . رامشگران بھ صورت قھرمانان ساعات زودگذر درآمدند
زد و سوگند خورد كھ باید با  بھ روي شمشیر خود ١۵٨١یكي از درباریان در مجلس عیشي در سال 

اما رھبر رامشگران بیدرنگ آنان را بھ نواختن آھنگ . نخستین مردي كھ با او روبرو شود جنگ كند
عود ھنوز آلت موسیقي مورد توجھي بود، ولي در . مالیمي واداشت كھ باعث آرامش آن سینھ پرشور شد

ھور تاریخ، عدھاي ویولون نواز بھ دربار بالتازار دو بوژوایو، نخستین ویولون نواز مش ١۵۵۵سال 
اوتاویو رینوتچیني بھ دنبال ماري دومدیسي  ١۶٠٠در سال . كاترین آورد و مردم را با ویولون آشنا كرد

آواز خواني ھنوز مردم پسند بود و كشیش مرسن حق . بھ فرانسھ رفت و فكر اپرا را شایع ساخت) مدیچي(
  . نمیتواند از لحاظ زیبایي بھ پایھ آواز زن برسد داشت بگوید كھ ھیچ صدایي در طبیعت

، یعني ))سالن((موسیقي، ادبیات، آداب پسندیده، و مكالمات مھذب در این ھنگام بھ صورت تشكیل 
ایتالیا، كھ بھ منزلھ مكتب ھنرھاي جدید بھ شمار میرود، با ایجاد . مھمترین خدمت فرانسھ بھ تمدن، درآمد

د آنچھ بھ اوربیتو در كتاب موسوم بھ درباري اثر كاستیلیونھ نسبت داده میشود، اجتماعات فرھیختھاي مانن
از ایتالیا بود كھ روش تشكیل سالن بھ فرانسھ وارد شد، ھمچنان كھ ویولون، قصرسازي، . راه را نشان داد

). ١۵٨٨(موسس سالن در فرانسھ در رم تولد یافت . بالھ، اپرا، و سیفیلیس نیز بھ این كشور سرایت كرد
پدرش ژان دو ویوون سفیركبیر فرانسھ در دربار پاپ، و مادرش جولیا ساولي وارثي از خانواده اورسیني 

وي در دوازده سالگي . كاترین دو ویوون تربیتي یافت كھ براي دختران در قرن شانزدھم استثنایي بود. بود
ھ در زمان ھانري چھارم و لویي آنژن درآمد، كھ بھ عنوان ماركي دو رامبوی/بھ عقد ازدواج شارل د

ماركیز جوان شكایت میكرد از اینكھ زبان و آداب فرانسوي از لحاظ . سیزدھم داراي منصبي شامخ بود
دقت و ادب بھ پایھ ایتالیایي نمیرسد، و از جدایي میان طبقات تحصیلكرده، یعني شاعران و استادان و 

این زن  ١۶١٨در سال . ، اظھار نارضایي میكرددانشمندان از یك طرف و طبقھ اشراف از طرف دیگر
روي دیوار یكي . براي خانواده خود طرح ھتل دو رامبویھ را در كوچھ سن توما دو لوور در پاریس ریخت
سالن ((در این . از اتاقھا قطعات مخمل آبي، كھ در حاشیھ آنھا طال و نقره كوبیده شده بود، چسبانده بودند

ز از مھمانان خود پذیرایي میكرد، و آن سالن بھ صورت مشھورترین سالن در وسیع بود كھ ماركی)) آبي
وي دقت میكرد كھ زنان و مرداني ھم مشرب ولي داراي عالیق مختلف را بھ دور یكدیگر . تاریخ درآمد

اشرافي مانند كنده بزرگ و الروشفوكو، روحانیاني مانند ریشلیو و اوئھ، سرداراني مانند : گرد آورد
یھ و باسومپیر، خانمھاي اشراف زادھاي مانند پرنسس دو كونتي و دوشس دو لونگویل و دوشس دو مونتوز

روآن، زنان تحصیلكردھاي مانند خانم دوالفایت و خانم سوینیھ و مادموازل دو سكودري، شاعراني مانند 
. د وواتور و اسكارونمالرب و شاپلن و گھ دو بالزاك، دانشمنداني مانند كونرارووژال، و بذلھ گویاني مانن

در اینجا . ھاي خود را خواند در اینجا بود كھ بوسوئھ در دوازده سالگي موعظھاي كرد، و كورني نمایشنامھ
مردان زیباییھاي ادب را از ; بود كھ اشراف با زبان، علم، دانشوري، شعر، موسیقي، و ھنر آشنا شدند

ظرفا با ; دانشمندان بھ علم خود جنبھ انساني دادند; نویسندگان غرور خود را پنھان كردند; زنان آموختند
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و مكالمھ بھ ; فن درست سخن گفتن مورد بحث قرار گرفت و پذیرفتھ شد; اشراف در كنار ھم نشستند
  . صورت ھنر درآمد

. ماركیز این شیران و پلنگان را با چنان تدبیري رام كرد كھ توانست چنگالھاي آنان را بدون زحمت بچیند
آنكھ ھفت فرزند آورد، زیبایي خود را بھ اندازھاي حفظ كرد كھ احساسات وواتور و مالرب را وي با 

ھا، ھمگي بھ  با وجود این شعلھ. آنھا چون شاعر بودند، براثر ھر لبخند او مشتعل میشدند; برمیانگیخت
مونھ خوبي از خوش با آنكھ بیمار بود، ن. سبب وفاداري او نسبت بھ شوھر ابلھش بھ وي احترام میگذاشتند

ماركیز اگر چھ دو پسر از دست داده . مشربي، ھوش، و سرزندگي بانشاط خود بھ مھمانان عرضھ میداشت
بود و سھ دخترش تارك دنیا شده بودند، تا زماني كھ كتیبھ روي گور خود را نوشت، توانست جلو افسردگي 

رده سخن میگفتند، این زن ھمگي را بھ ادب در عھدي كھ روابط جنسي آزاد بود و مردم بیپ. خود را بگیرد
مارشالھا و شاعران شمشیر و قلم . خوش سلیقگي بھ منزلھ جواز ورود بھ سالن او بود. و حیا عادت میداد

  . خود را در راھرو میگذاشتند، ادب تفاوتھا را از بین برده بود، مباحثھ رونق یافت، مجادلھ منسوخ شد

; ماركیز قوانیني در مورد گفتار و رفتار خوب وضع كرد. كشانده شد سرانجام، آراستگي بھ حد افراط
، ھنگامي كھ ١۶۵٩در سال ; معروف شدند)) متصنعان((كساني كھ آنھا را بھ دقت رعایت میكردند بھ 

ماركیز گوشھنشین شده و تنھا مانده بود، مولیر بھ بقایاي تفنني ھنر او تاخت و با تمسخر كارشان را 
معاني و مفاھیم كلمات و عبارات را روشن )) زنان متصنع((; افراط ھم بدون نتیجھ نبودولي آن . ساخت

در اینجا بود كھ نطفھ . كردند و زبان را از فضل فروشي، اصطالحات ایالتي،و اشتباھات دستوري پیراستند
را كھ باعث  در ھتل دو رامبوریھ مالرب، كونرار، و وژال آن اصول سلیقھ ادبي. آكادمي فرانسھ بستھ شد

بودند كھ احساسات را چنان تحلیل كردند )) زنان متصنع. ((ظھور بوالو و عصر كالسیك شد توسعھ دادند
آنان بودند كھ باشیوه عقبنشیني سادگي ; كھ باعث تطویل داستانھاي عاشقانھ و تطمیع دكارت و اسپینوزا شد

آن گنجینھ فرار كمال مطلوب شد و زمینھ را روابط بین دو جنس را از بین بردند و در نتیجھ دستیابي بھ 
در تاریخ فرانسھ، بھ سبب این سالن و سالنھاي بعدي، زنان نیز حایز . براي عشق رمانتیك فراھم كرد

احترام بھ . اھمیت شدند، ارزش آنان باال رفت، و تاثیرشان در ادبیات، زبان، سیاست، و ھنر افزایش یافت
  . ساس زیبایي شایع شددانش و معرفت فزوني گرفت، و اح

آیا سالنھا و آكادمي فرانسھ میتوانستند از ظھور رابلھ جلوگیري كنند آیا میتوانستند ذھن فرانسویھا را از 
درك فیزیولوژي پرنشاط، اصول اخالقي مالیم، و فضل فروشي نامحدود مونتني باز دارند یا اینكھ 

ھنگامي . عالیتر برسانند ولي بیش از اندازه جلو رفتیممیتوانستند این نوابغ را در ھنر بھ جایي ظریفتر و 
در اینجا باید بھ . كھ مادام دو رامبویھ سالن خود را افتتاح كرد، بیست و شش سال بود كھ مونتني مرده بود

  . عقب برگردیم و ساعتي بھ سخنان بزرگترین نویسنده و متفكر فرانسھ در این عصر گوش فرا دھیم

III  -،١۵٩٢- ١۵٣٣ میشل دومونتني  

  تربیت -١

این دانشمند بزرگ یك نسل را بھ . ژوزف سكالیژر نوشتھ است كھ پدر مونتني فروشنده شاه ماھي بود
حساب نیاورده است، زیرا پدر بزرگ مونتني، بھ نام گریمون اكم، بود كھ ماھي خشك و شراب از بوردو 

  . وارد میكرد

رامون اكم، بھ ارث برد كھ بدین ترتیب ثروتي بھ ھم زد  گریمون این شغل را از نیاي بزرگ میشل، بھ نام
و قصر و ملكي بھ نام مونتني را، كھ بر فراز تپھاي در خارج از شھر قرار داشت، خریداري كرد 

پسرش، پیر اكم، جنگ را بھ شاه . گریمون ثروت خانوادگي را با ازدواجي عاقالنھ افزایش داد). ١۴۴٧(
بھ اتفاق فرانسواي اول در ایتالیا جنگید، با چند جاي زخم و ; رانسھ پیوستماھي ترجیح داد و بھ ارتش ف

pymansetareh@yahoo.com



 ١۵٢٨وي در سال . عالقھاي بھ رنسانس بازگشت، و بھ اندازھاي ترقي كرد كھ شھردار بوردو شد
این شخص، كھ اصال یھودي بود، با . آنتوانت را، كھ دختر بازرگان متمولي از تولوز بود، بھ زني گرفت

میشل اكم، كھ بھ آقاي مونتني مشھور شد، . مسیحي شده و با فرھنگ اسپانیایي آشنایي یافتھ بود غسل تعمید
پدرش كاتولیكي پرھیزگار، مادرش . بر اثر ازدواج پیر و آنتوانت، و با خون گاسكوني و كلیمي، تولد یافت

  . فكر او تاثیر داشت احتماال پروتستان، و خواھر و برادرش پیرو كالون بودند و این امر در باز شدن

آن پدر خوب حتي در زماني كھ من در : ((میشل میگوید. پیر عقاید مخصوصي در باره تربیت داشت
گاھواره بودم، مرا بھ دھكده فقیري كھ داشت فرستاد تا تربیت شوم، و مرا در آنجا تا مدتي كھ شیر 

ضمن آنكھ )) یار معمولي تربیت كردمیخوردم، و حتي مدتي بیشتر، نگاه داشت و با روشي فقیرانھ و بس
كودك ھنوز شیر میخورد، پدرش خدمتكاري آلماني را بھ مراقبت او گماشت كھ فقط با او بھ زبان التیني 

ھنگامي كھ او بھ .)) تا شش سالگي فرانسھ را بیش از عربي نمیفھمیدم: ((میشل میگوید. سخن میگفت
حاضر نبودند با او بھ التیني حرف بزنند، زیرا او ) یوكننبھ استثناي جرج ب(مدرسھ گویین رفت، معلمانش 

بھ )) بدون كتاب، قاعده، دستور، كتك خوردن، و نالیدن((تبحري كھ او . بھ این زبان بھ آساني سخن میگفت
  . ھم زد چنین بود

محبت  وي فرزند خود را در كارھا آزاد گذاشت، و. شاید پدرش عقاید رابلھ را در مورد تربیت خوانده بود
مونتني از این روش مشعوف شد و، در نامھ مفصلي كھ طبق گفتھ خود او جھت . را جانشین اجبار كرد

ولي در مقالھاي كھ بعدا نوشت عقیده خود را پس . خانم دیان دو فوا نوشت، این روش را توصیھ كرد
تیني و ادبیات كالسیك گذشتھ از این، برخالف پدرش، ال. گرفت و تركھ را بھ عنوان متمم قاطع عقل دانست

  اگرچھ . را برتر نشمرد
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ذھنش عبارات و شواھد كالسیك میجوشید، خود او تنھا بھ تربیت كالسیك توجھي نداشت، و فراگرفتن از 
راه كتاب و ھمچنین كتابخوانھا را تحقیر میكرد، و بر عكس بھ تربیت بدن جھت تندرستي و نیرو، و بھ 

براي داشتن فكر : ((وراندیشي و پرھیزگاري اھمیت میداد و میگفتپرورش اخالق جھت عادت بھ د
آموزندھتر  كاتیلیناو یك دست بازي تنیس از خطابھاي بر ضد )) درست، زیاد بھ معلومات احتیاج نداریم،

كودك را باید طوري تربیت كرد كھ نیرومند و دلیر باشد، بتواند گرما و سرما را بدون شكایت تحمل . است
مونتني اگر چھ از نویسندگان آتن مطالبي نقل . كند، و مخاطرات اجتنابناپذیر زندگي را دوست داشتھ باشد

در فضیلت مردانگي، و آن ھم تقریبا بھ مفھوم كمال مطلوب او . میكرد، روشھاي اسپارتیھا را ترجیح میداد
اعتدال در ; مونتني كمال مطلوب یونانیھا را نیز بدان افزود كھ در ھیچ چیز افراط نباید كرد. رومیھا بود

مرد باید بھ اعتدال بنوشد، ولي باید قادر باشد كھ در صورت ضرورت . ھمھ چیز و حتي در خود اعتدال
  . شدبدون گیج شدن بھ افراط بنو

بھ سقراط . ((اگر پیشداوریھاي خود را بھ جاي بگذاریم، مسافرت قسمت عمده تربیت را تشكیل خواھد داد
گفتند كھ مردي بر اثر مسافرت بھ ھیچ وجھ بھتر نشده است، وي در جواب گفت من این حرف را كامال 

باز كنیم، دنیا بھ منزلھ  اگر چشم و گوش خود را خوب.)) باور میكنم، زیرا او خود را با خود حمل كرد
ھاي متنوع، افكار گوناگون، قوانین  این ھمھ اخالق عجیب، فرقھ((بھترین كتاب درسي ما خواھد بود، زیرا 

پس از مسافرت، بھترین .)) مختلف، و رسوم شگفتانگیز بھ ما میآموزند كھ درباره خود چگونھ داوري كنیم
با كمك تاریخ ((دانشجو باید . منزلھ مسافرت بھ گذشتھ است تربیتھا با مطالعھ تاریخ صورت میگیرد كھ بھ

انسان از مطالعھ حیات مردان . از وجود افراد شایستھاي كھ در بھترین عصرھا میزیستھاند آگاھي یابد
سرانجام دانشجو باید تا حدي با فلسفھ آشنا شود نھ )) نامي اثر پلوتارك چھ منافعي كھ نخواھد برد

بھ ما بیاموزد چگونھ زندگي كنیم، چھ چیزي را بدانیم و چھ ((، بلكھ فلسفھاي كھ خردھگیریھاي نیشدار
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چیزي را ندانیم، شجاعت و اعتدال و عدالت كدام است، میان جاھطلبي و طمع و بردگي و آزادي چھ فرقي 
ز مرگ وجود دارد، مرد با چھ عالیمي میتواند رضاي حقیقي و كامل را تشخیص دھد، و تا چھ اندازه باید ا

طفلي كھ از گاھواره برخاستھ باشد بھ درك این درسھا بیشتر از خواندن و نوشتن . و رنج و بدنامي بترسد
مونتني پس از ھفت سال تحصیل دانش در مدرسھ گویین، بھ دانشگاه رفت و بھ فرا .)) قادر خواھد بود

تر از این وجود نداشت، وي براي فكر استداللي و بیان رساي او ھیچ موضوعي بھ. گرفتن حقوق پرداخت
ھنگامي كھ شنید فردیناند دوم پادشاه اسپانیا ھیچ . ھرگز از ستایش عرف و بدگویي از قانون خستھ نمیشد

وكیل دادگستري بھ امریكاي التین نفرستاده است تا مبادا اختالفات میان سرخپوستان تشدید شود، بسیار 
یتوانستند بھ آنجا راه یابند تا مبادا بر اثر معالجات خود خشنود شد و آرزو كرد كھ اي كاش پزشكان ھم نم

بھ عقیده او وضع كشورھایي كھ قوانین بیشتري داشتند بدتر بود، . بیماریھاي تازھاي در آن نقاط تولید كنند
در انسانیت قانون . و حساب میكرد كھ فرانسھ بیش از سایر كشورھاي جھان قانون وضع كرده است

و تردید داشت در اینكھ نظیر آن وحشیگري كھ قضات سفید جبھ و روحانیان سرتراشیده پیشرفتي نمیدید، 
مونتني بھ خود میبالید و . در اتاقھاي شكنجھ كشورھاي اروپایي انجام میدادند، در میان وحشیان یافت شود

  .)) در ھیچ اقامھ دعوایي شركت نكردھام) ١۵٨٨(تا امروز : ((میگفت

  دوستي و زناشویي  -٢

بھ  ١۵۶١مشاور اداره مالیات در پریگو شد، و در سال  ١۵۵٧ا وجود این، میبینیم كھ مونتني در سال ب
در اینجا بود كھ با شخصي بھ نام اتین دو البوئسي مالقات كرد و شیفتھ او . عضویت پارلمان بوردو درآمد

ي مطلبي تحت عنوان بحث در جاي دیگر دیدیم كھ چگونھ این اشراف زاده جوان در حدود ھیجده سالگ. شد
این رسالھ بھ كنتران یعني بر ضد فرمانروایي فردي . در باب بندگي ارادي نگاشت، ولي آن را منتشر نكرد

شاید . وي، با فصاحتي نظیر فصاحت دانتون، مردم را بھ قیام بر ضد استبداد برمیانگیخت. مشھور شد
در ھر صورت بھ . ت را احساس كرده باشدمونتني ھم در جواني تا اندازھاي شور و ھیجان جمھوری

مسنتر بود و بھ منزلھ نمونھ ھوش و راستي بود، ) مونتني(طرف آن شورشي اشرافي كھ سھ سال از او 
  : مونتني در این باره مینویسد. كشانده شد

  . ... تیمپیش از آنكھ یكدیگر را دیده باشیم، براثر اخباري كھ درباره یكدیگر شنیده بودیم، یكدیگر را میجس

در نخستین . تصور میكنم كھ بھ وسیلھ فرماني مكتوم و آسماني، ما یكدیگر را با نامھاي خود بوسیدیم
مالقات، كھ تصادفا در جشني بزرگ و اجتماعي پرشكوه از ھمھ مردم صورت گرفت، چنان تعجب كردیم 

  . ز میان ما حایل نبودو چنان خود را آشنا و پیوستھ بھ یكدیگر یافتیم كھ از آن بھ بعد ھیچ چی

از آن رو كھ او، او بود و : ((این پیوستگي عمیق چگونھ روي داد مونتني در پاسخ این سوال گفتھ است
زیرا . یعني از آن رو كھ بھ اندازھاي با یكدیگر اختالف داشتند كھ مكمل یكدیگر بودند.)) من، من بودم

مونتني، كھ بیش از اندازه روشنفكر و دوراندیش و  ;البوئسي سر تا پا معنویت و اخالص گرم و محبت بود
ھم بھ معایب و ھم ((ھمین دوست بود كھ او را ; بیغرض بود، نمیتوانست تا آن حد خود را وقف عموم كند

شاید بتوان گفت كھ عمیقترین تجربھ مونتني مشاھده مرگ .)) بھ محاسن برجستھ بھ یك اندازه متمایل یافت
، بر اثر شیوع طاعوني در بوردو، البوئسي ناگھان بھ تب و اسھال خوني ١۵۶٣در سال . این دوست بود

و دوستش، كھ در ; وي مرگ تدریجي خود را با استقامتي صبورانھ و شكیبایي مسیحي تحمل كرد. مبتال شد
مونتني دست نوشتھ آن . پایان حیات او در كنار بسترش ایستاده بود، ھرگز آن منظره را فراموش نكرد

نسخھ مغلوطي  ١۵٧۶ھ خطرناك را بھ ارث برد و مدت سیزده سال آن را پنھان كرد، و چون در سال رسال
از آن بدون اجازه او چاپ شد، مونتني نسخھ اصل را منتشر كرد، و اظھار داشت كھ آن رسالھ تمرین 

  . معاني بیان كودكي شانزده سالھ است
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وي بارھا نوشت كھ با . بھ صورتي مالآلور درآید آن رفاقت باعث شد كھ دوستي مونتني با سایر افراد
بھ اندازھاي عادت كرده بودم : ((در این باره نوشتھ است. مرگ البوئسي نیمي از خود او نیز مرده است

كھ ھمیشھ دو نفر باشم، و بھ اندازھاي معتاد شده بودم كھ ھرگز منفرد نباشم، كھ اكنون فكر میكنم نیمي از 
آن خاطره بود كھ در روابط پدر و فرزند، پسر و دختر، و زن و شوھر دوستي را  از پرتو.)) خود ھستم

در جواني با ھر : ((مینویسد. بھ نظر میرسد كھ خود او عاشق زني نشده باشد. مھمتر از عشق میدانست
گونھ فكر عشق، كھ احساس میكردم وجودم را غصب خواھد كرد، مخالف بودم و میكوشیدم كھ از لذت آن 

البتھ نمیتوان گفت كھ مونتني روابط عاشقانھ نداشت، .)) م تا مبادا مرا با لطف خود گرفتار كندبكاھ
.)) برعكس، وي اعتراف كرده است كھ پیش از ازدواج روابط عاشقانھ بسیار و غرورآمیز داشتھ است

ن دست میدھد، لذت غلغلك دھندھاي دانستھ است كھ از تخلیھ كیسھ مني بھ انسا((مونتني روابط جنسي را 
و این موضوع را بیمعني میدانست .)) چنانكھ طبیعت بھ ما لذت تخلیھ قسمتھاي دیگر را ارزاني داشتھ است

وي با بیشتر فیلسوفان در این موضوع .)) لذایذ و مدفوعات را در یكجا قرار داده است((كھ طبیعت 
ازدواج اگر بھ خاطر زیبایي و یا : ((گفتھمعقیده بود كھ میل بھ دفع شھوت نباید دلیل ازدواج باشد، و می

بھ عقیده او، ازدواج باید .)) عالیق عشقي صورت گیرد، با شكست مواجھ خواھد شد یا آشفتھ خواھد گشت
از روابط ((قید و شرط روابط جنسي را نپذیرد و بكوشد كھ ; ترتیب داده شود)) بھ وسیلھ شخص ثالثي((

مونتني با متفكران یوناني . نكھ پایدار بماند، باید بھ صورت رفاقت درآیدازدواج براي آ.)) دوستانھ تقلید كند
. نیز ھمعقیده بود كھ مرد نباید پیش از سي سالگي زن بگیرد، و خود او تا توانست از ازدواج احتراز جست

تا مدتي . در بیست و ھشت سالگي، زماني كھ ھنوز مجرد بود، سفري بھ پاریس كرد و فریفتھ آن شھر شد
از زندگي در دربار لذت برد، عدھاي سرخ پوست امریكایي را در روان دید، میان زیباییھاي متضاد تمدن 

  ). ١۵۶۵(و توحش تردید كرد، بھ بوردو بازگشت، و با فرانسواز دو شانسي ازدواج كرد 

مونتني ظاھرا بھ دالیل كامال عقلي ازدواج كرد تا خانھ و خانوادھاي داشتھ باشد و بتواند امالك و نام خود 
را انتقال دھد، در میان ھزار و پانصد صفحھاي كھ نوشتھ است تقریبا سخني از زنش بھ میان نمیآورد، 

زن خود وفادار بوده است، و  وي ادعا میكند كھ نسبت بھ. ولي شاید این امر جزو آداب آن زمان باشد
مردم اگر چھ مرا شھوتپرست میدانند، در حقیقت اصول ازدواجم را بیش از آنچھ قول دادم یا : ((میگوید

امیدوار بودم رعایت این زن اشتغال خاطر نوابغ را قبول داشت و خود بھ امور خانھ و زمین و حتي 
مونتني بھ سھم خود بھ او كامال احترام . یشھ نداشتحسابھا میپرداخت، زیرا مونتني عالقھاي بھ كار و پ

میگذاشت، گاھي كلمھاي محبتآمیز بھ او میگفت، یا دلیلي كھ حاكي از عالقھ بود بھ او نشان میداد، چنانكھ 
یا ; وقتي از اسب بھ زیر افتاد و زنش بیدرنگ بھ او كمك كرد، وي با اظھار تشكر عكسالعمل نشان داد

امھ تسلیت اثر پلوتارك را، كھ توسط البوئسي انجام گرفتھ بود، پس از چاپ بھ او اھدا اینكھ روزي ترجمھ ن
ھایي را كھ مونتني در مقاالت خود بھ زنان میزند  این زناشویي با موفقیت روبرو شد، و ما نباید طعنھ. كرد

ي، جز یكي كھ فرانسواز شش دختر زایید كھ ھمگ. جدي تلقي كنیم، زیرا فیلسوفان را رسم بر این بود
مونتني در پنجاه و چھار سالگي دختري بیست . مونتني از او با محبت سخن میگوید، در كودكي درگذشتند

او را بیش از : ((وي درباره این دختر نوشتھ است. سالھ موسوم بھ ماري دوگورنھ را بھ فرزندي پذیرفت
احساسات .)) انھ و تنھایي خود میدانمیك پدر دوست دارم، و بھ منزلھ بھترین قسمت وجود خود و شریك خ

  . مونتني باالتر از احساسات عادي بشر نبود

  مقاالت -٣

سھ یا چھار . پدرش در گذشت، و مونتني، بھ عنوان پسر ارشد، ملك پدر را بھ ارث برد ١۵۶٨در سال 
حتي . پناه برد سال بعد، از مقام خود در پارلمان بوردو استعفا كرد و از ھیاھوي شھر بھ ماللت حومھ آن

. ھاي فرانسھ شده بود در اینجا آرامش او بھ ھم میخورد، زیرا جنگ مذھبي باعث اختالف شھرھا و خانواده
ھا میشدند، اموال را غارت میكردند، مرتكب ھتك ناموس  ھا حملھ میبردند، وارد خانھ سربازان بھ دھكده

ھزار بار بھ بستر رفتم و با خود اندیشیدم كھ در ((: میشدند، و مردم را بھ قتل میرساندند، مونتني مینویسد
ضمنا براي آنكھ غارتگران را منصرف كند، .)) ھمان شب میبایست قرباني خیانت شوم و بھ قتل برسم
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اتفاقا . درھا را باز نگاه داشت و دستور داد كھ اگر كساني براي تاراج آمدند، بدون مقاومت پذیرفتھ شوند
و مونتني توانست در میان چكاچك سالحھا و تضاد عقاید فیلسوف وار در  این عده حملھاي نكردند،

در لحظاتي كھ مردم پاریس و بعضي از ایاالت در كشتار سن بارتلمي بھ كشتن پروتستانھا . گوشھاي بنشیند
پناھگاه مطلوب او كتابخانھاي بود كھ در . مشغول بودند، مونتني بھترین نمونھ نثر فرانسوي را مینوشت

ویران شد، ولي  ١٨٨۵این قلعھ بر اثر حریقي بھ سال . (قھ سوم برجي واقع در سردر قلعھ قرار داشتطب
مونتني كتابخانھ خود را مثل جان شیرین دوست میداشت، و آن را بدل خویش .) آن برج باقي ماند

  . میپنداشت

بدین ترتیب، با یك ; ردشكل آن مدور است، و قسمت مسطحي جز آنچھ بھ درد میز و صندلي من بخورد ندا
میكوشم كھ حكومت را در آنجا بھ صورت . مسند من، تخت من، آنجاست. نگاه میتوانم ھمھ كتابھایم را ببینم

  . استبداد درآورم و آن گوشھ را از جماعت زن و فرزندان و آشنایان جدا كنم

كارھاست، تا آن اندازه  ندرت دیده شده است كھ مردي از گوشھنشیني و عزلت، كھ بھ نظر ما مخوفترین
  : بھ قول او. لذت برده باشد

كھ كامال از آن . ... باید مخزني بھ خود اختصاص دھیم. ... مرد باید خود را از خود جدا كند و بھ خود بیاید
بزرگترین كار مرد آن است كھ بداند . و بتوانیم آزادي خود را در آنجا ذخیره و برقرار كنیم. ... ما باشد

  . ز آن خود باشدچگونھ ا

مونتني در آن كتابخانھ در حدود ھزار كتاب، كھ جلد بیشتر آنھا منقش و مذھب بود، نگاه داشتھ بود، و آنھا 
. مینامید، مصاحب خود را از میان آنھا برمیگزید، و با داناترین و بھترین افراد میزیست)) لذایذ من((را 

، )منظور ترجمھ اثر پلوتارك توسط ژاك آمیو است)) (فتبھ فرانسھ سخن میگ((تنھا در اثر پلوتارك، كھ 
میتوانست با صد مرد بزرگ سخن بگوید، و در رسایل سنكا میتوانست از مسلك رواقي دلپذیري كھ بھ 

: در این باره مینویسد. این دو نفر نویسندگان محبوب او بودند. سبك شیریني شرح داده شده است لذت ببرد
بھ سبب آشنایي با ... آب میكشم، بھ ھمان سرعت كھ پر میكنم، خال كنم  دانائیدھا آنھا مانند) منبع(از ((

 آنھا، و كمكي كھ در پیري بھ من میكنند، و اینكھ داربست كتابھایم از غنایمي كھ از آنھا گرفتھام ساختھ شده
شاید مطالب آن را (مونتني ھرگز از كتاب مقدس مطلبي نقل نمیكند .)) است، موظفم بھ آنھا احترام بگذارم

بیشتر اوقات . ، ولي از آثار قدیس آوگوستینوس بارھا سخن بھ میان میآورد)بیش از اندازه مشھور میداند
از آنجا كھ وي ادبیات و تاریخ . قدما را بر معاصران، و فیلسوفان مشرك را بر آباي مسیحي ترجیح میدھد

ھاي كالسیك را بدون  یونان و روم قدیم را دوست میداشت، میتوان او را اومانیست نامید، ولي آثار و نوشتھ
ھاي یونانیھا كامال  با نوشتھ. ارسطو را سطحي و سیسرون را سخنراني پرگو میدانست; تبعیض نمیپرستید

با [ ماركوس والریوس ماتیالیس]از یكي از ھجوھاي محرمانھ مارتیال از شاعران التیني و حتي . آشنا نبود
ضربالمثلھاي . ویرژیل را دوست میداشت، ولي لوكرتیوس را ترجیح میداد. تبحري فراوان نقل میكرد

در نخستین مقاالتي كھ مینگاشت، فضل فروشي میكرد و بھ . اراسموس را با شوق و ولع میخواند
. اقتباس از چنین موادي جزو آداب آن زمان بود. رھاي كالسیك میآویختھاي خود زر و زیو نوشتھ

ھاي  ھا لذت میبردند، و آنھا را بھ منزلھ پنجره خوانندگان قادر بھ مطالعھ متنھاي اصلي نبودند، از این نمونھ
ت كوچكي میدانستند كھ مناظري از قدیم را در برابر چشم آنھا مینھاد، و حتي بعضي از اھل فضل شكای

ھاي فروشي خندیده و گفتار و پندار خود را  مونتني با آنكھ از گفتھ. میكردند كھ این نقل قولھا كافي نیستند
ھاي او، اگر چھ معجوني از مطالب دیگرانند، بھ منزلھ خوراكي بھشتي  نوشتھ. شخصا پرورش داده است

  . ھستند

ھ روز مقاالت خود را با فراغت خاطر ، مونتني صفحھ بھ صفحھ و روز ب١۵٧٠بدین ترتیب، پس از سال 
  . نگاشت
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زیرا اگر چھ . بھ نظر میرسد كھ این اصطالح و تقریبا این نوع نوشتھ را او اختراع كرده باشد
وجود داشتند، بھ طرزي كامال رسمي بودند و شباھتي بھ مكالمات غیر رسمي و پرپیچ و خم )) گفتارھایي((

مونتني . یبند و بار پس از مرگش عالمت مشخص سبك جدید شده استو این سبك ساده و ب; مونتني نداشتند
سبك طبیعي، .)) با كاغذ ھمان طور حرف میزنم كھ با نخستین شخصي كھ مالقات میكنم: ((میگوید

ھنگامي كھ میبینیم چنین استاد متفكري با ما بھ طور خصوصي . خصوصي، و محرمانھ او نماینده اوست
كتاب او را در ھر صفحھ كھ باز كنید، بي آنكھ خود بدانید یا . آرامش میكنیم سخن میگوید، در خود احساس

مونتني درباره آنچھ بھ خاطرش میرسید یا با . توجھ داشتھ باشید كھ بھ كجا میروید، بھ خواندن ادامھ میدھد
یب، بدین ترت. ذوقش موافق بود بھ تدریج مطالبي مینوشت و ضمن نگارش از موضوع اصلي دور میافتاد

. نوشتھ است از روم قدیم و امریكاي جدید نیز سخن بھ میان آورده است)) كالسكھ((در مقالھاي كھ راجع بھ 
مونتني مردي تنبل بود، اما ھیچ چیز ھم بھ اندازه ایجاد و . سھ جلد اثر او پر از مطالب خارج از موضوعند

نسبت بھ . است)) دو دل و متغیر((د كھ خود او اعتراف میكر. ابقاي نظم در عقاید و افراد دشوار نیست
ثبات تعصب نشان نمیداد، و افكار خود را با گذشت روزگار عوض میكرد، اما تصویر نھایي كھ بدین 

  . ترتیب بھ دست میآید از خود مونتني است

ولي استعارات شگفتانگیزي نیز مانند استعارات . در میان افكار آشفتھ او، سبكش در نھایت روشني است
ھاي عبرتانگیزي نقل میكند كھ بیدرنگ انتزاعي را بھ صورت واقعي  كسپیر بكار میبرد و قصھش

  . درمیآورند

وي حرف یكي . كنجكاوي شدید او در ھمھ جا از این گونھ شواھد مییابد و بھ ھیچ مانع اخالقي توجھ نمیكند
جاوز كردند، خدا را سپاس میگفت كھ از زنان تولوز را با دقت نقل میكند كھ پس از آنكھ چند سرباز بھ او ت

  .)) در عمرم یك بار بدون آنكھ خود مرتكب گناھي شده باشم، كام دلي گرفتم((

   فیلسوف- ۴

بھ درون خود : ((مونتني ادعا میكند كھ فقط درباره یك موضوع یعني شخص خودش نوشتھ است و میگوید
وي پیشنھاد میكند كھ طبیعت .)) مینگرم، كاري جز با خود ندارم، ھمیشھ خود را مالحظھ میكنم و میآزمایم

، پیشداوریھا، احساسات، و عقاید او ھا، تنفرھا، بیماریھا، ترسھا ھا، عادتھا، عالقھ بشر را باید از راه انگیزه
مونتني شرح حال خود را نمینویسد و در مقاالت خود تقریبا ھیچ نكتھاي در مورد كار سفرھا، یا . شناخت

اما اطالعات گرانبھاتري در . مذھب و سیاست خود را آشكارا نمیگوید. رفتن خود بھ دربار ذكر نمیكند
در . اخالق خود را بھ طرز صریح و نافذي تجزیھ و تحلیل میكنداختیار ما میگذارد، یعني روح و جسم و 

براي انجام دادن این مقصود، از خواننده . این مورد، نقایص و معایب خود را با لذت بھ تفصیل شرح میدھد
خوش سلیقگي را رعایت نمیكند، تا بتواند مردي را از لحاظ . اجازه میخواھد كھ با او آزادانھ سخن بگوید

درباره وظایف طبیعي خود با صراحتي تمام سخن میگوید، . جسمي بھ طور عریان نشان دھدروحي و 
مطالبي از قدیس آوگوستینوس و ویوس درباره نفخ شكم نقل میكند، و در خصوص روابط جنسي چنین 

  : میگوید

. دنش میشتابندمردم نمیخواھند كودكي را در حال تولد ببینند، ولي وقتي كھ كسي میخواھد بمیرد، ھمھ بھ دی
براي آنكھ كسي را بكشیم، خواھان دشتي وسیع و نوري فراوان ھستیم، ولي براي آنكھ آدمي بسازیم خود را 

  . در گوشھ تاریكي پنھان میكنیم و بھ دقت مشغول كار میشویم

ھ البت. من راست میگویم: ((با وجود این، ادعا میكند كھ گاھي در سخنگویي احتیاط كرده است و میگوید
در مورد جسم خود .)) ھمیشھ دل خود را خالي نمیكنم، ولي تا اندازھاي كھ جرات میكنم، حقایق را میگویم

. تندرستي كمال خوبي است. مطالب زیادي مینویسد و صفحھ بھ صفحھ مواظب تندرستي خویش است
تغییرات .)) شودسوگند بھ خدا، شھرت یا افتخار براي كسي چون من بھ قیمت گزافي تھیھ می: ((مینویسد
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بود، آن را در مثانھ خود یافت، و  الفالسفھاو، كھ دنبال حجر . شكم خود را با لحني محبتآمیز شرح میدھد
بھ طور ((دریافت كھ آنھا او را اگر چھ امیدوار بود كھ ریگھاي خود را ضمن جذبھاي عاشقانھ دفع كند، 

از اینكھ میتوانست پیشاب خود را ده . و نابھنگام مانع كارش میشوند. باز میدارند)) عجیبي از شھوتراني
مونتني . و ساعتھاي متمادي بدون خستھ شدن سوار بر اسب باشد، بھ خود میبالید. ساعت تمام نگاه دارد

وي وجود . نھ غذا میخورد كھ تقریبا انگشتان خود را گاز میگرفتخوش بنیھ و نیرومند بود، و چنان آزمندا
  . خود را بھ حد افراط دوست میداشت

مونتني نسبنامھ و نشانیھاي خانوادگي، لباس زیبا، و انتصاب خود را بھ عنوان شھسوار سن میشل باعث 
معایب را دارد، و بھ  وي مدعي است كھ اكثر. افتخار خود میدانست، و مقالھاي نیز درباره غرور نگاشت

با وجود این، صفات . ما اطمینان میدھد كھ اگر ھم فضیلتي در او باشد، دزدانھ وارد وجودش شده است
اگر چھ . بسیاري نیز از قبیل شرافت، خوشخویي، بذلھگویي، آرامش، ترحم، اعتدال، و اغماض داشت

در عصري . ، جلو اشاعھ آنھا را میگرفتگاھي عقاید تازھاي نیز ابراز میكرد، پیش از آنكھ شھرت یابند
كھ كشتار بھ سبب وجود اصول مختلف رایج بود، مونتني از مردم خواست كھ معتقدات خود را تعدیل كنند 

ما . ھاي فكري غیر متعصب را بھ دنیاي جدید ارزاني داشت و تا حد كشتار جلو نروند، وي نخستین نمونھ
در آن شریكیم و تجزیھ و تحلیلي كھ از خود میكند در نظر ما بسیار عیوب او را از آن رو میبخشیم كھ خود 

  . جالب است، زیرا میدانیم قصھاي كھ میگوید درباره خود ماست

وي آنھا را، علیرغم ادعاھاي . مونتني براي آنكھ خود را بھتر بفھمد بھ مطالعھ آثار فیلسوفان پرداخت
از قول ; ن سرنوشت بشر پس از مرگ، دوست میداشتبیاساسشان در مورد تجزیھ و تحلیل جھان و تعیی

از سقراط .)) ھیچ موضوع بیھودھاي نیست كھ یكي از فیلسوفان آن را نگفتھ باشد: ((سیسرون میگفت
معرفت بشري را، كھ مدتي در آسمان مفقود شده بود، پایین ((تمجید میكرد، زیرا بھ عقیده او این فیلسوف 

و مانند وي میگفت كھ باید علوم طبیعي را كمتر و طبیعت بشري را .)) دانیدآورده و دوباره بھ بشر باز گر
افكار او چنان پیوستھ در تحول بودند كھ بر افكار . نداشت)) روشي((مونتني از خود . بیشتر مطالعھ كرد

  . فیلسوفانھاش نامي نمیتوان اطالق كرد

ھاي  آنجا كھ مسیحیان بھ صورت فرقھاز . مونتني در آغاز تفكرات عالي خود بھ مسلك رواقي گروید
برادركش درآمده و دستھاي خود را با جنگ و قتل عام خون آلود كرده بودند، و مسیحیت ظاھرا نتوانستھ 

بود اصول اخالقي جدیدي بھ منظور نظارت بر غرایز بشر بیاورد، مونتني جھت یافتن اصول اخالقي 
مسلك رواقي ظاھرا بھ این . دھاي عقاید مذھبي نباشدطبیعي بھ فلسفھ پرداخت اصولي كھ تابع جزر و م

. ھدف مطلوب نزدیك شده بود، الاقل طرز فكر چند تن از بھترین متفكران باستاني را تغییر داده بود
در صدد برآمد كھ با تربیت اراده خویش بر خود مسلط . مونتني تا مدتي كمال مطلوب خود را در آن جست

مكن بود شایستگي رفتار یا آرامش فكر او را مختل كنند احتراز میكرد، جمیع از ھمھ احساساتي كھ م; شود
  . تغییرات را با حالتي آرام میپذیرفت، و حتي مرگ را بھ عنوان عملي طبیعي و قابل بخشش تلقي میكرد

مونتني اگر چھ تا پایان عمر دست از مسلك رواقي برنداشت، روحیھ پرشور او فلسفھ دیگري براي توجیھ 
وي با جنبھاي از مسلك رواقي، كھ خواھان پیروي از طبیعت بود و با وجود این میكوشید . فتار خود یافتر

مونتني قانون آفرینش را بر اساس طبیعت خود . كھ طبیعت را در نھاد بشر خاموش كند، مخالفت میورزید
او از . باشد، پیروي كند تفسیر كرد و در صدد برآمد كھ از امیال طبیعي خود، تا آنجا كھ ضرري نداشتھ

و ; اینكھ دریافت اپیكور مرد شھوتپرست خشني نیست، بلكھ مدافع عاقل لذایذ عاقالنھ است، مشعوف شد
در این ھنگام بود كھ با شوق و ذوقي . چون آنھمھ حكمت و عظمت را در لوكرتیوس یافت، در شگفت شد

افراط ناخوشي : ((ناخت افراط بود، و میگفتتنھا گناھي كھ میش. تمام مشروع بودن لذت را اعالم داشت
مونتني، بر اثر تغییر .)) مھلكي است كھ لذت را میكشد، اعتدال نابود كننده لذت نیست، بلكھ چاشني آن است

عقاید خویش و انحطاط مسیحیت در فرانسھ آن عصر، بھ مسلك شكاكان گروید، و این مسلك از آن بھ بعد 
تحت تاثیر رسالھ الھیات طبیعي، تالیف دانشمندي از تولوز موسوم بھ  پدرش. در فلسفھ او اثر گذاشت

این دانشمند كار پر ارج مدرسیھا را در مورد معقول . ، قرار گرفتھ بود)١۴٣٧وفات (ریموندو سابوندي 
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پدر از فرزند خواھش كرد كھ آن رسالھ را ترجمھ كند، مونتني پذیرفت و . بودن مسیحیت ادامھ داده بود
ھا آموختند، ولي بعضي  فرانسویھاي كاتولیك از این كتاب نكتھ. انتشار داد ١۵۶٩خود را در سال ترجمھ 

دوم مقاالت خود، )) كتاب((مونتني در  ١۵٨٠در سال . از منتقدان بھ استدالل ریموندو اعتراض كردند
تراضات پاسخ نگاشت و كوشید كھ بھ آن اع)) در دفاع از ریموندو سابوندي((دویست صفحھ تحت عنوان 

ولي این كار را با طرد عقیده آن نویسنده انجام داد، زیرا اظھار داشت كھ خرد وسیلھاي محدود و . دھد
. غیرقابل اعتماد است، و بھتر است كھ مذھب را بر پایھ ایمان بھ كتب مقدس و كلیساي كاتولیك استوار كنیم

بعضیھا . د، اساس نظریھ او را در ھم ریختدر حقیقت مونتني ضمن آنكھ قصد داشت از ریموندو دفاع كن
در ھر صورت این دفاع از مخربترین . را دلیل بیھودھاي براي كفر دانستھاند)) دفاع((مانند سنت بوو این 

  . ھاي مونتني و شاید كاملترین تشریح شكاكیت در ادبیات جدید بھ شمار میرود نوشتھ

، كھ خرد ))ھمھ معلومات از طریق حواس بھ ما میرسند((مونتني مدتھا پیش از جان الك تاكید میكند كھ 
متكي بر حواس است، ولي حواس در گزارشھاي خود ما را میفریبند و داراي میدان بسیار محدودي 

.)) قسمتھاي داخلي و خارجي بشر پر از دروغ و نقص است((بنابر این، خرد قابل اعتماد نیست و .ھستند
رد، یك نسل پیش از بیكن و دكارت، مونتني سوالي میكند كھ آنان در اینجا درست در ابتداي عصر خ(

ھمیشھ از خود خواھند پرسید، پاسكال ھشتاد سال بعد بھ آن پاسخ خواھد داد، و فیلسوفان بعدي تا زمان 
حتي ) چرا باید بھ خرد اعتماد داشتھ باشیم: (آن سوال این است. ھیوم و كانت بھ آن جواب نخواھند داد

ببینید كھ جانوران چگونھ با غریزه پیش میروند و گاھي ھم . ر از خرد ما را راھنمایي میكندغریزه بھت
.)) میان افراد اختالف بزرگتري وجود دارد تا میان افراد و جانوران. ((عاقالنھتر از بشر كار میكنند

است اگر بگوییم  گستاخانھ. ھمانگونھ كھ زمین مركز جھان نیست، بشر را نیز نمیتوان مركز حیات دانست
. خدا بھ ما شباھت دارد، یا امور بشري مركز توجھ خداست، یا جھان بھ خاطر خدمت بھ ما وجود دارد

اي بشر بیشعوري كھ نمیتواني . ((مسخره است اگر فرض كنیم كھ فكر بشر قادر بھ درك ماھیت خداست
اه دیگري بھ شكاكیت میرسد، و آن مونتني از ر!)) كرمي بیافریني، با وجود این، یك دوجین خدا میسازي

كدام یك از . از طریق مشاھده تنوع اعتقاداتي است كھ مردم بھ قوانین، اخالق، علم، فلسفھ، و مذھب دارند
چھ كسي : ((این حقایق حقیقت است وي ھیئت كوپرنیكي را بر ھیئت بطلمیوسي ترجیح میدھد، ولي میگوید

آیا ((و )) یده سومي پیدا شود كھ این دو عقیده را واژگون كندمیداند كھ ھزار سال دیگر بعد از این عق
علم جز )) محتملتر نیست كھ این جسم عظیم، كھ جھانش مینامیم، با آنچھ ما قضاوت میكنیم فرق داشتھ باشد

ما چیزي : ((ھا فلسفھ پورھون است كھ میگفت بھترین فلسفھ. فرضیات غرورآمیز افراد گستاخ نیست
.)) مھمترین قسمت آنچھ میدانیم كوچكترین قسمت چیزي است كھ نمیدانیم((عقیده مونتني، بھ .)) نمیدانیم

امري را با عقیده راسخ مسلم ((، و ))آنچھ كمتر از ھمھ چیز معلوم است، بیشتر مورد اعتقاد است((
و ما با  خالصھ آنكھ موجودي ثابت نھ وجود ما و نھ اشیا وجود ندارد،.)) ((پنداشتن گواه بر حماقت است

بدین ترتیب، ھیچ . داوري خود، نظیر ھمھ چیزھاي فاني، پیوستھ میچرخیم، میگردیم، و نابود میشویم
سپس مونتني براي التیام ھمھ .)) با ھستي ارتباطي نداریم. چیزي را نمیتوان با كمال اطمینان ثابت كرد

اي ناشناختني، كھ ھمھ چیز مظھر زخمھا ایمان خود را بھ مسیحیت اظھار میدارد، و سرودي در تمجید خد
  . وجود اوست، میسراید

كھ آن را )) چھ میدانم((عبارت . از آن بھ بعد در ھمھ چیز شك میكرد، ولي سر از اطاعت كلیسا نمیپیچید
شعارھاي دیگري نیز بر . روي مھر و در سقف كتابخانھ خود نقش كرده بود، بھ صورت شعار او درآمد

ممكن است باشد و ((; ))لھ و علیھ ھر دو امكانپذیرند: ((د كنده بود، بدین مضمونتیرھاي سقف كتابخانھ خو
چیزي را تعیین نمیكنم، قادر بھ درك اشیا نیستم، قضاوت را متوقف میسازم، امتحان ((; ))ممكن است نباشد

د پوھون و ھمچنین از عقای.)) چیزي نمیدانم: ((عقیدھاي نظیر این را از سقراط گرفت كھ میگفت.)) میكنم
از این بھ بعد . كورنلیوس آگریپا تا حدي، و از عقاید سیكستوس امپیریكوس بھ مقدار زیاد، اقتباس كرد

وي در این ھنگام در .)) من خود را بھ آنچھ میبینم و میگیرم میبندم و از ساحل فراتر نمیروم: ((میگفت
ھمھ معیارھاي زیبایي صدق میكرد، و  این موضوع در. ھمھ جا نسبیت میدید و در ھیچ جا مطلق نمییافت

فیلسوف سرزنده ما ھنگامي كھ میبیند در میان اقوام مختلف عقاید مختلفي در مورد راز زیبایي پستانھاي 
مونتني معتقد است كھ بسیاري از جانوران از لحاظ زیبایي برتر از ما . زنان وجود دارد، خوشحال میشود

pymansetareh@yahoo.com



وي میبیند كھ مذھب بشر و عقاید اخالقي . شانیم كار عاقالنھاي میكنیمھستند، و میگوید اینكھ خود را میپو
نظریھ راجع بھ خوب یا بدي چیزھا بھ طور كلي منوط بھ . ((او معموال تحت تاثیر محیط او قرار میگیرند

مردم در نتیجھ عقایدي كھ درباره ((و ; چنانكھ شكسپیر نیز چنین میگفت; ))عقیدھاي است كھ از آنھا داریم
قوانین وجدان از خدا نیستند، بلكھ از رسم و عادت .)) چیزھا دارند و نھ بھ سبب خود آن چیزھا در عذابند

  . وجدان عبارت از ناراحتیاي است كھ بعد از نقض رسوم قومي ما دست میدھد. ناشي میشوند

. گرفتھ شود مونتني ھوشیارتر از آن بود كھ تصور كند اخالق، بھ سبب نسبي بودن، ممكن است نادیده
وي گستاخانھ از روابط جنسي سخن بھ . برعكس، خود او كمتر از ھمھ كس حاضر بھ چشمپوشي از آن بود

میان میآورد، و مدافع آزادي بسیار آن ھم براي مردان است، اما وقتي آثار او را بھ دقت مطالعھ میكنیم، 
ویي كھ در روابط جنسي صرف میشود از بھ عقیده مونتني نیر. میبینیم كھ او داراي عقاید تازھاي نیست

انبار عمومي قوت بدن میآید، و از این رو بھ جوانان توصیھ میكند كھ عفیف و پاكدامن باشند، و میگوید 
)) از ھر گونھ عمل جنسي و دست زدن بھ زنان((قھرماناني كھ براي مسابقات المپیك آماده میشدند 

  )). خودداري میكردند

آن بود كھ در مورد تمدن نیز شك و تردیدنشان داده و پیش از روسو و شاتوبریان از حاال مونتني یكي 
وي از مشاھده عدھاي از ھندیشمردگان در روان بھ فكر افتاد كھ گزارشھاي . مطالبي اظھار داشتھ است

قیده بھ ع. را نگاشت)) درباره آدمخوران((جھانگردان را بخواند، و از مطالعھ این گزارشھا بود كھ مقالھ 
در میان آن ملت . ((او خوردن گوشت مردگان از شكنجھ دادن آدمھاي زنده وحشیانھتر نیست

چیزي نمیبینم كھ وحشیانھ یا سبعانھ باشد، مگر آنكھ افراد بشر آنچھ را كھ در میان ) ھندیشمردگان امریكا(
ار میشوند، تقریبا مونتني میگفت كھ این بومیھا بھ ندرت بیم.)) خودشان مرسوم نیست توحش بخوانند

وي از ھنر آزتكھا و . ھمیشھ خوشحالند، و بدون داشتن قانون با یكدیگر در صلح و صفا زندگي میكنند
از قول ھندیشمردگاني كھ در روان دیده بود، مطالبي بر ضد ثروت و فقر . ھاي اینكاھا تعریف میكرد راه

ما افرادي را دیدند كھ از ھمھ گونھ كاال بھ  این اشخاص در میان((اروپا نقل كرده است، بدین مضمون كھ 
وفور دارند، در صورتي كھ جمعي دیگر از گرسنگي میمیرند، و تعجب میكردند كھ مستمندان این ظلم و 

مونتني اخالق ھندیشمردگان را با اخالق فاتحان .)) اجحاف را تحمل میكنند و گلوي دیگران را نمیفشارند
مسیحیان ظاھري بیماري واگیردار شرارت و فسق را براي افراد ((ت كھ آنھا مقایسھ میكند، و مدعي اس

مونتني لحظھاي خوشمشربي .)) معصومي كھ عالقھ بھ آموختن داشتند و طبعا خوب بودند بھ ارمغان بردند
  : خود را از یاد میبرد و شرافتمندانھ اظھار خشم و غضب میكند

; چھ ملتھاي بسیاري كھ نابود یا پراكنده شدند; ن گشتندچھ شھرھاي زیبایي كھ غارت شدند و با خاك یكسا
ھاي بیشمار و بیآزاري از مرد و زن، درھمھ حال و سني، كھ بھ قتل رسیدند و اموالشان بھ غارت  چھ گروه

و ثروتمندترین، زیباترین و بھترین قسمت جھان بھ خاطر تجارت مروارید و ادویھ واژگون و ویران ; رفت
  ! اي پیروزي بیارزش! روزیھاي صنعتياي پی! و ضایع شد

آیا اطاعت او از مذھب صادقانھ بود ظاھرا مطالعات وي در آثار كالسیك مدتي او را از اصول كلیسا دور 
مونتني عقیدھاي غیر صریح درباره خدایي داشت كھ بھ نظر گاھي بھ صورت طبیعت و گاھي . كرده بودند

ما در : ((گاھگاھي نیز پیش از لیر شكسپیر میگفت. میكردبھ صورت روحي جھاني با عقل غیرقابل درك 
غیر طبیعي ((اما كفر را بھ عنوان چیزي )). دست خدایان ھمچون توپیم، و آنھا ما را باال و پایین میاندازند

مسخره میكند، و خدانشناسي را تعصب دیگري میداند چگونھ میدانیم كھ ھرگز نخواھیم دانست )) و مھیب
شي را كھ بھ منظور تعریف روح و شرح نسبت آن با بدن بھ عمل میآید باطل و ادعاي مونتني ھر كوش

وي حاضر است كھ خلود روح را بر پایھ ایمان بپذیرد، اما، از لحاظ تجربي یا عقلي، دلیلي . صرف میداند
مان نبود، من اگر بھ خاطر ای: ((میگوید. و از فكر حیات جاودان احساس تنفر میكند. براي اثبات آن نمییابد

در نظر من بیشتر : ((و پیش از ھیوم نكتھاي مشھور بدین مضمون میگوید.)) بھ معجزات اعتقاد نداشتم
طبیعي و محتمل است كھ دو نفر دروغ بگویند، تا اینكھ مردي ظرف دوازده ساعت بھ وسیلھ بادھا از شرق 

ھمچنین پیش از ولتر قصھاي درباره  ).مونتني میتوانست امروزه مثل دیگري بزند.)) (بھ غرب برده شود
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زایري نقل میكند كھ میگفت مسیحیت باید آسماني باشد، زیرا توانستھ است، با وجود فساد اداره كنندگان آن، 
و گر نھ ; مونتني عقیده دارد كھ بھ سبب حادثھاي جغرافیایي مسیحي شده است. تا این اندازه پایدار بماند

تا آنجا كھ خوانندھاي بھ یاد دارد، مونتني تنھا یك بار از .)) را میپرستیدندجزو كساني بودم كھ خورشید ((
  . عیسي نام میبرد

داستان قھرماني و زیباي حضرت مریم فقط تا اندازھاي در روح غیر احساساتي او تاثیر كرد، باوجود این، 
وي آن خصایص . از سر تا سر ایتالیا عبور كرد تا چھار پیكر نذري را در زیارتگاه او در لورتو بگذارد

ق بھ بخشش یزداني، و لطف روحیھ مذھبي را كھ عبارت از تواضع، احساس گناه، پشیماني و توبھ، اشتیا
مونتني كسي بود كھ داراي فكر باز بود و بھ مذھب كاري نداشت و شھید شدن . آمرزنده خداوند است ندارد

  . را نمیپسندید

او، كھ مشركترین مسیحیان بود، مانند ! مونتني پس از آنكھ دست از مسیحیت برداشت، مدتھا كاتولیك ماند
كھ مدت كوتاھي در برابر یكي از خدایان مشركین سر فرود میآوردند، بعضي از مسیحیان حساس نخستین 

گاھگاھي از نویسندگان یوناني و رومي مورد عالقھ خویش روي برمیگردانید تا بھ صلیب مسیح احترام 
اما مانند پاسكال از شكاكیت بھ ایمان نگرایید، بلكھ از شكاكیت بھ رعایت . بگذارد و حتي پاي پاپ را ببوسد

وي احتماال درك میكرد كھ فلسفھ خود او، كھ . متمایل شد و این كار را تنھا از طریق احتیاط نكرد اصول
یا (بر اثر تردیدھا و تناقضھا و شكھا عقیم شده است، نمیتواند چیز تجملي روحي باشد كھ تحت تاثیر تمدن 

ي مختلف بود، آنھا را با ھا قرار گرفتھ است، و فرانسھ حتي درزماني كھ گرفتار خونریزي فرقھ) مذھب
بھ عقیده او فلسفھاي . فلسفھاي پر پیچ و خم، كھ در آن مرگ تنھا امر مسلم خواھد بود، معاوضھ نمیكرد

  : عاقالنھ است كھ با مذھب صلح كند

افراد ساده لوحي كھ كمتر كنجكاوند و كمتر تربیت یافتھاند بھ صورت مسیحیان خوبي در خواھند آمد و، بر 
افرادي كھ نیرو و ظرفیت متوسطي دارند گرفتار عقاید . م و اطاعت میتوانند قوانین وفادار بماننداثر احترا

بھترین، ثابتترین و روشنبینترین افراد بھ صورت نوع دیگري از مومنان درمیآیند، . ... نادرست میشوند
اریكتر كتب مقدس دست یعني كساني كھ در نتیجھ تحقیقات طوالني و مذھبي میتوانند بھ عمق بیشتر، و ت

  . یابند و اسرار مبھم و آسماني جامعھ كلیسایي ما را درك كنند

  . فیلسوفان ھم بھ آنھا شباھت دارند. كشاورزان ساده لوح افراد شرافتمندي ھستند

بدین ترتیب، پس از آنكھ مونتني نیشھایي بھ مسیحیت میزند، و از آنجا كھ ھمھ ادیان مانند یكدیگر بھ منزلھ 
افھاي براي پوشاندن جھل آمیختھ با ترس بھ كار میروند، بھ ما توصیھ میكند كھ مذھب زمان و مكان خود لف

مونتني بھ . خود او، كھ نسبت بھ موقعیت جغرافیایي خود وفادار مانده بود، بھ آیین پدر بازگشت. را بپذیریم
لیك را بھ مذھب پروتستان ترجیح مذھبي حساس، معطر، و تشریفاتي عالقھ داشت، و از این رو آیین كاتو

و چون از دودمان اراسموس بود، كاردینالھاي . از اھمیتي كھ كالون بھ اصل تقدیر میداد تنفر داشت. میداد
وي از این موضوع . دوست میداشتویتنبرگ خوش مشرب و دنیادوست را بیشتر از ایگناتیوس یا شیر 

ھاي قدیم پیروي میكنند، و اگر چھ بدعتگذاران را  ھاي جدید از تعصب فرقھ متاسف بود كھ چرا فرقھ
احمقھایي میدانست كھ بر سر اساطیر با یكدیگر رقابت میكنند، دلیلي براي سوزاندن این افراد ناسازگار 

باال رفتن ارزش عقاید ما میشود كھ مردي را بھ سبب آنھا زنده  در ھر صورت، این امر باعث. ((نمیدید
  . یا بگذاریم كھ مردم ما را بسوزانند)) بسوزانیم

مونتني در سیاست نیز بھ صورت فرد محافظھ كار و راحتطلبي درآمد، و میگفت كھ احتیاجي بھ تغییر نوع 
چارچوبي ((جامعھ . اد اداره میشودحكومت جدید مانند سابق بد است، زیرا بھ دست افر; حكومت نیست

است، و بھ صورت دستگاھي پیچیده از غریزه، عادت، افسانھ، و قانون بھ شمار میرود كھ بتدریج )) عظیم
و ھیچ فرد باھوشي، ھر قدر ھم نیرومند و با . بر اثر رویھ آزمایش و خطاي روزگار بھ وجود آمده است

دون ایجاد ھرج و مرج و عذاب نامحدود، از یكدیگر جدا كند و استعداد باشد، نمیتواند قسمتھاي آن را، ب
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بھتر است بھ فرمان حكمروایان امروزي، ھر قدر ھم بد باشند، گردن . دوباره بر سر جاي خود بگذارد
در این صورت است كھ شاید مونتني خود را . نھیم، مگر آنكھ بكوشند كھ فكر را نیز در زنجیر بگذارند

خرد من براي خم شدن یا تعظیم كردن ((در این مورد میگوید علت آن است كھ . دبراي شورش آماده كن
عاقل كسي است كھ ضمن احترام بھ مناصب .)) ساختھ نشده است، ولي زانوھایم این طور خلق شدھاند

ھا آن است كھ مملكت را نجات دھیم و بھ عده زیادي سود  بھترین پیشھ. ((رسمي از آنھا احتراز كند
  تا آنجا كھ مربوط بھ خود ((، اما ))برسانیم

pymansetareh@yahoo.com



. با وجود این، مونتني خدمت خود را انجام داد.)) من است از، این كار عدول میكنم

در عصري تا این اندازه فاسد، و در ((وي متاسف بود از اینكھ نیمي از عمر او ضمن تخریب فرانسھ و 
ھمھ داستانھاي باستاني را كھ ھرگز تا : ((مونتني میگفت.)) روزگاري تا این حد جاھلپرور، تلف شده بود

ھایي كھ ھر روزه میبینیم شباھت ببینید در آن میانھ یكي ھست كھ بھ آن. این اندازه غمانگیز نیستند بخوانید
عالقھ : ((وي در مبارزھاي كھ بھ خاطر فرانسھ صورت میگرفت بیطرف نبود، اما میگفت)) داشتھ باشد

من باعث نشده است كھ صفات قابل تمجید دشمنان خود را، یا عیوب قابل انتقاد كساني را كھ از آنھا 
ضر نبود تفنگ بر دوش بگیرد، ولي قلم او در مونتني اگر چھ حا.)) طرفداري كردھام، فراموش كنم

یعني آن عده از كاتولیكھاي صلح دوست بھ كار میرفت كھ حاضر بودند تا حدي با )) سیاستمداران((خدمت 
وي از میشل دو لوپیتال بھ سبب اعتدال انسان دوستانھ و احتیاطآمیزش تمجید میكرد، . ھوگنوھا سازش كنند

ھانري در ناوار بر اثر سیاستھاي لوپیتال بھ طرف پیروزي پیش میرود، و ھنگامي كھ شنید كھ دوستش 
 . مونتني متمدن ترین فرد فرانسوي در آن عصر توحش بود. شاد شد

  غلطانسنگھاي  -۵

اندكي پس از  ١۵٨٠وي در ماه ژوئن . نسھ آزارش میدادندسنگھاي مثانھ مونتني بیش از جنگھاي فرا
نخستین انتشار مقاالت خویش، عازم سفري طوالني در اروپاي باختري شد تا ھم دنیا را ببیند و ھم بھ 

ھاي آب  ، كھ او را بارھا درمانده میكرد، سري بھ چشمھ)طبق گفتھ خود او)) (قولنج((منظور تسكین درد 
چھ زن خود را جھت سرپرستي ملك بھ جاي نھاد، برادر جوان و برادر زن خود، بھ وي اگر . معدني بزند
استیساك و یك منشي را، كھ قسمتي از خاطرات سفر خود را براي او امال میكرد، ھمراه /نام بارون د
عدھاي نوكر و قاطرچي ھم بھ این عده افزود، و عجبي نیست اگر میبینیم كھ این خاطرات از ; خویش برد

ھا جھت یادگار بودند و بھ درد انتشار نمیخوردند، و مونتني پس از  این نوشتھ. اظ عقالني ارزشي ندارندلح
  . بازگشت آنھا را در صندوقي نھاد كھ صد و ھفتاد و ھشت سال پس از مرگش كشف شد

وم تقدیم و در اینجا آن نویسنده مغرور نسخھاي از مقاالت را بھ ھانري س. آن عده نخست بھ پاریس رفتند
  . كرد

سپس بھ آھستگي تا پلومبیر رفتند، در اینجا مونتني ھر روز تقریبا دو لیتر آب معدني میخورد، و با زحمت 
سپس از طریق لورن بھ سویس رفت و طبق خاطرات روزانھ او، . زیاد موفق شد سنگھاي كوچكي بیندازد
ومت خوب این ملت بینھایت مشعوف وي از مشاھده آزادي و حك((كھ از قول سوم شخص نقل شده است، 

در این كشور در مراسم مذھبي .در بادن بادن مقداري آب معدني نوشید و سپس بھ آلمان رفت.)) گشت
لوتر، و ھمچنین در كلیساھاي كاتولیك حضور یافت و با كشیشان پروتستان در مورد مسائل الھیات بھ 

  . مباحثھ پرداخت

ین نقل میكند كھ میگفت حاضر است ھزار بار در مراسم قداس شركت از قول كشیشي كھ پیرو لوتر بود چن
زیرا پیروان كالون وجود جسماني عیسي را در . كند، ولي در یكي از مراسم پیروان كالون حاضر نشود

ھاي آلپ را مدتھا پیش از  مونتني پس از حركت بھ سوي تیرول عظمت كوه. تناول قداس انكار میكنند
ده از اینسبروك سوار بر اسب شدند و بر گردنھ برنر رفتند، و مونتني ضمن راه آن ع. روسو درك كرد

در شھر اخیر ; انداخت سپس از طریق ترانت بھ ورونا، ویچنتسا، پادوا، و ونیز رفتند)) سنگي متوسط((
بھ عقیده او، بر خالف آنچھ تصور كرده بود، شھر . بھ كانال بزرگ انداخت)) دو سنگ بزرگ((مونتني 

) طبق مقاالت، نھ خاطرات سفر(سپس بھ فرارا رفتند، و در اینجا . لي و روسپیھاي آن زیبا نبودندعا
در شھر اخیر، رودخانھ ; مونتني با تاسو، شاعر دیوانھ، مالقات كرد، و بعد عازم بولونیا و فلورانس شدند

د، و در آنجا مونتني آنگاه از طریق سینا بھ رم رفتن. دریافت داشت)) دو سنگ و مقداري شن((آرنو 
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روي ھم رفتھ سنگھایي كھ شرح افزایش و دفع آنھا ضبط شده است .)) سنگي بھ اندازه تخم كاج انداخت((
  . ممكن بود ھرمي بھ وجود بیاورند

ھاي یھودیان رفت، مراسم ختنھ را دید، و با ربیھا درباره تشریفات مذھبي آنان بھ  در رم بھ یك از كنیسھ
  . گفتگو پرداخت

بر خالف گفتھ ستندال، مونتني در رم نسبت بھ ھنر بیاعتنا . سپس با روسپیھاي رم مطالبي رد و بدل كرد
  . نبود

اما قضیھ . ھاي قدیمي گردش كرد، و ھرگز از تمجید عظمت آنھا غافل نبود وي روزھا در میان خرابھ
كلیسا، خم شد تا پاي او را  مونتني، مانند ھر فرزند دیگر. مھم، مالقات او با گرگوریوس سیزدھم بود

در این ضمن ماموران گمرك . ببوسد، و پاپ ھم پاي خود را اندكي باال برد تا كار او را تسھیل كند
)) اداره مقدس((مونتني را بھ . نسخھاي از مقاالت را یافتھ و آن را بھ دستگاه تفتیش افكار داده بودند

بدعت از آن بھ مشام میخورد، بھ آرامي سرزنش كردند  خواندند و او را، بھ سبب بعضي عباراتي كھ بوي
مونتني نیز قول داد چنین كند، و نوشتھ . و از او خواستند كھ آنھا را در چاپھاي بعد تغییر دھد یا حذف كند

. در حقیقت از او دعوت كردند كھ بیاید و در رم زندگي كند.)) آنھا را از خود بسیار راضي كردم: ((است
شاید براي ). گذاشتند)) كتب ممنوعھ((كتابش را جزو  ١۶٧۶قول خود نكرد، و در سال  وي توجھي بھ(

مطمئن ساختن آنھا و خودش بود كھ بھ ایتالیا سفر كرد و بھ زیارتگاه حضرت مریم در لورتو رفت و 
  . ھاي آپنن گذشت و براي نوشیدن آبھاي معدني بھ لوكا رفت سپس دوباره از كوه. لوحھاي نذر او كرد

وي . كھ او بھ عنوان شھردار بوردو انتخاب شده است) ١۵٨١سپتامبر  ٧(در اینجا بود كھ پیغامي رسید 
اگر چھ تقاضا كرد كھ او را معاف دارند، ھانري سوم بھ او دستور داد كھ بپذیرد و سنتي را كھ عبارت از 

مونتني در بازگشت بھ  .تصدي مشاغل عمومي بود و از طرف پدر بھ او ارث رسیده بود نادیده نگیرد
فرانسھ عجلھ نشان نداد و تازه در سیام نوامبر، ھفده روز پس از آغاز مسافرت، بود كھ دوباره چشمش بھ 

وظایف شھردار آسان بودند، مواجب او عبارت از افتخاراتي بدون حقوق، مونتني بھ اندازه . قصرش افتاد
، ١۵٨۴در دسامبر . راي مدت دو سال انتخاب شدب ١۵٨٣كافي خوب كار كرد، زیرا دوباره در ماه اوت 

ناوار، كھ بعدا پادشاه فرانسھ شد . ھانري دوناوار با چھل تن مالزم ركاب و یك معشوقھ بھ دیدار او رفت
در اواخر دوره دوم تصدي او، بیماري طاعون بھ بوردو سرایت كرد، و . در بستر این فیلسوف خفت

در سیام ژوئیھ . از شھر بیرون رفت و بھ كنج خلوتي در روستاھا شتافتمونتني مانند بسیاري از كارمندان 
  . مقام خود را بھ جانشین خویش تفویض كرد و در خانھ خود بھ استراحت پرداخت ١۵٨۵

مونتني اگر چھ پنجاه و دو سال بیش نداشت، سنگھاي مثانھاش گاه گاه او را از كار باز میداشتند و گاھي 
بنیھ آن را داشت كھ  ١۵٨٨وي در آغاز سال . روز نتواند پیشاب خود را دفع كند باعث میشدند كھ چندین

ھنگامي كھ در این شھر بود، اتحادیھ مقدس، كھ در آن زمان بر . براي بار سوم سفري بھ پاریس كند
 پایتخت تسلط داشت، او را بھ عنوان یكي از طرفداران ھانري سوم دستگیر كرد و بھ زندان باستیل انداخت

  ). ١۵٨٨ژوئیھ  ١٠(

در اكتبر، در مجلس . آزاد شد) مدیچي(ولي او در عصر ھمان روز، بر اثر وساطت كاترین دومدیسي 
اتاژنرو در بلوا شركت كرد، ولي بھ بوردو بازگشت، آن ھم درست در موقعي كھ توانست پس از قتل دوك 

  . دوگیز از شركت در كارھاي مربوطھ بھ ھانري سوم اجتناب كند

است، شرحي نیز راجع بھ فساد جسماني )) درباره تجربھ((نتني در آخرین و زیباترین مقالھ خود كھ مو
رفتن خود را از ((وي . رسیدھاند)) دندانھایش بھ مرحلھ آخر دوام خود((مثال مینویسد كھ . خود مینگارد

كرد و توانست با غرور مونتني ھمان گونھ كھ نقشھ كشیده بود زندگي . بدون تلخي تحمل كرد)) این جھان
مشكل بتوانید دوازده نفر مرد پیدا كنید كھ زندگي خود را ; ھمھ دوره باستاني را از نظر بگذرانید: ((بنویسد
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ھنگامي كھ بھ او گفتند كھ .)) در مسیري معین و مشخص كھ شیرینترین سیر حكمت است انداختھ باشند
خود را پیرامون خویش گرد آورد و شخصا مبالغ و پایان عمرش نزدیك شده است، وي اھل خانھ و وارث 

آنگاه آخرین مراسم مذھبي را . اشیایي را كھ در وصیتنامھ خود جھت آنھا اختصاص داده بود بھ آنھا بخشید
 ١۵٩٢سپتامبر  ١٣در كمال خلوص نیت، و مثل اینكھ كلمھاي تردیدآمیز ننوشتھ باشد، بھ جاي آورد و در 

  . ذشتدر پنجاه و نھ سالگي درگ

ریشلیو آخرین چاپ مقاالت را، كھ توسط مادموازل . نفوذ او در مدت سھ قرن و در چھار قاره برقرار بود
آن  ١۶٠٣شارون، دوست و شاگرد او، در سال . دو گورني بھ او تقدیم شده بود، با كمال مسرت پذیرفت
گلیسي ترجمھ كرد و جزو آثار فلوریو آنھا را بھ ان. مقاالت را بھ صورت فلسفھاي رسمي و منظم درآورد

شاید . ، ولي از سادگي و ایجاز آنھا با اطناب عالمانھ خویش كاست)١۶٠٣(كالسیك آن زبان درآورد 
ھاي غمانگیز خود تحت تاثیر آنھا قرار گرفتھ باشد  شكسپیر آن ترجمھ را دیده و نوشتن بزرگترین نمایشنامھ

ما سابقا از دیون مخصوص او . د از مطالعھ ھمان مقاالت باشدھا دیده میشو و شكاكیتي كھ در این نمایشنامھ
شاید بن جانسن ھنگامي كھ نویسندگان انگلیسي را متھم بھ سرقت از آثار مونتني . ذكري بھ میان آوردیم

  . كرد، شكسپیر را در نظر داشت

مھ چیز تردید بیكن تحت تاثیر آن نفوذ قرار گرفت، و شاید انگیزه دكارت، ھنگامي كھ در آغاز در ھ
پاسكال در ایامي كھ میكوشید ایمان خود را از چنگ شك و تردیدھاي مونتني . میكرد، ھمین مقاالت بود

بل، وونارگ، روسو، دیدرو، و ولتر نیز از آثار او بھره . برھاند، تقریبا گرفتار حالتي جنونآمیز شد
، ولتر از بقیھ ))درباره آدمخواران((و )) درباره تربیت((روسو از اعترافات مونتني و مقاالت او : گرفتند
مادام دو دفان، زني كھ در این عصر درخشان . مونتني پدربزرگ، و بل پدر عصر روشنگري بود. آثار او

ھمھ مجلدات عظیم فیلسوفان جز مونتني را، كھ پدر ھمھ ((كمتر از دیگران فریب خورد، مایل بود كھ 
مونتني بود كھ تجزیھ و تحلیل روح و شخصیت، كھ مربوط بھ بھ وسیلھ .)) آنھاست، در آتش بیندازد

ھاي  روانشناسي است، وارد ادبیات فرانسھ شد، و آثار كورني، مولیر، الروشفوكو، وال برویر در نوشتھ
ثورو از این منبع استفاده بسیار برد و امرسن پیش از تحریر مقاالت خویش، . آناتول فرانس رسوخ كردند

در باره مونتني میتوان گفت كھ امروزه آثار او را چنان میخوانند كھ گویي آنھا را . خواند مقاالت مونتني را
  . دیروز نوشتھ است، و این موضوع فقط درباره چند تن از نویسندگان پیش از قرن ھیجدھم صدق میكند

خود معترف  مونتني بھ اندازھاي بھ عیوب. مدتي است كھ جھانیان عیوب او را تصدیق كرده و بخشیدھاند
. وي بھ خوبي میدانست كھ پرگو و خودپسند است. بود كھ تقریبا تركش منتقدان خود را خالي كرده است

گاھي ھم از مطالبي كھ از نویسندگان یونان و روم نقل میكند خستھ میشویم، و یك لحظھ مانند مالبرانش 
فتھاي میدانیم از حكایتھاي تاریخي، صرفا با((درباره مقاالت او غیرمنصفانھ قضاوت میكنیم و آنھا را 

بدون تردید .)) ھاي كوچك، مالحظات زیركانھ، و كلمات قصاري كھ ھیچ مطلبي را ثابت نمیكنند قصھ
در . مونتني كاالھاي خود را با تنبلي و بھ طرزي نامنظم میچیند و بدین ترتیب از تاثیر و لطف آنھا میكاھد

. میكند، ولي حتما حق دارد، زیرا ھر چیز و ضد آن را مینویسدھاي خود را را نقض  ھا موضوع گفتھ ده
این عمل اگر چھ ما را از كشتن كسي بھ سبب اختالف نظر ; ھر گاه در ھمھ چیز تردید كنیم، فلج میشویم

ما بر اثر كوشش نومیدانھ پاسكال بھ . در الھیات باز میدارد، شوق و ذوق و شجاعت را از ما میگیرد
  . ایمانش از دست مونتني بیشتر متاثر میشویم تا بر اثر عالقھ مونتني بھ بیدیني منظور نجات دادن

و فكر تند )) علم مطایبت آمیز((اما از اینگونھ انتقاد خشنود نمیشویم، زیرا لحظھاي چند مانع میشود كھ از 
و طنز  در كجا میتوانیم چنین مجموعھ با روحي از عقل. این شخص پر حرف خاموش نشدني لذت ببریم

بیابیم تشابھي دقیق میان این دو صفت وجود دارد، زیرا ھر دو ممكن است از مشاھده اشیا از دور ناشي 
تاثیر بد پرگویي او در نتیجھ غرابت و وضوح سخنانش تقلیل . مونتني از این دو ساختھ شده است. شوند
از زباني كھ براي اخفاي . شوددر سخنان او عبارات مستعمل و حرفھاي بیمعني مطنطن دیده نمی. مییابد

فكر یا بر اثر فقدان فكر بھ كار میرود چنان خستھ شدھایم كھ میتوانیم خودبیني را در این افشاي رازھاي 
از اینكھ دوستدار سخنگویي میتوانند دل ما را بھ این خوبي بشناسد، بھ شگفتي . دروني نادیده بگیریم
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مرد عاقلي نیز از معایب بر كنار نیست، و بزودي مورد عفو قرار میافتیم، و خشنود میشویم از اینكھ چنین 
و ; ھنگامي كھ میبینیم او نیز تردید نشان میدھد و اظھار بیاطالعي میكند، خاطر ما آسوده میشود. میگیریم

ھنگامي ; چون بھ ما میگوید كھ جھل ما در صورت وقوف ما بر آن بھ شكل فلسفھ درمیآید، خشنود میشویم
! ز كشتار سن بارتلمي بھ مردي بر میخوریم كھ در كشتن تردید نشان میدھد، نفسي راحت میكشیمكھ پس ا

در پایان باید گفت، علیرغم حملھ او بھ خرد، میبینیم كھ عصر خرد در فرانسھ توسط مونتني و در انگلستان 
وي با وجود  .مونتني، منتقد خرد، اگر خرد محض نبود، چیز دیگري نبود. توسط بیكن آغاز میشود

تنھا در یك مورد پذیرفت كھ از كلیساي كاتولیك . احترامي كھ بھ كلیسا میگذاشت، پیرو اصالت عقل بود
اگر مانند بیكن میكوشید كھ این عمل را بدون . اطاعت كند كھ بذر خرد را در ذھن فرانسویھا پراكنده باشد
مونتني براي . احتیاط یا دلسوزي او انتقاد كنیم متزلزل كردن ایمان تسالبخش مستمندان انجام دھد، نباید از

بھ سبب ; پیرو اعتدال و خرد بود. سوختن آفریده نشده بود، و میدانست كھ او نیز ممكن است اشتباه كند
نجابتي كھ داشت، حاضر نمیشد كھ خانھ ھمسایھ را پیش از آنكھ پناھگاه دیگري براي او بسازد طعمھ 

گیبن . ر عمیقتر بود، زیرا دلش بھ آنچھ توسط او خراب شده بود میسوختنظریات او از ولت. حریق كند
.)) ھانري چھارم و مونتني: در آن دوران تعصبآمیز، تنھا دو مرد نظربلند وجود داشتند((معتقد بود كھ 

سنت بوو، پس از آنكھ مانند پاسكال مطالبي بر ضد مونتني اظھار میدارد، سرانجام با شوق و ذوقي 
  .)) او عاقلترین مرد فرانسوي بوده است: ((میگویدناگھاني 

IV- جاودانھا یكروزه   

وي تقریبا موفق شده بود كھ در جنگھاي . پس از مونتني در ادبیات فرانسھ تا یك نسل بعد وقفھاي پدید آمد
در سایر نقاط این كشور، آتش . مذھبي جان سالمت بھ در برد و تا پایان جنگ خود را در خود پنھان كند

كورني، فرانسھ از لحاظ ادبیات جنگ و مناقشات مذھبي باعث عقبماندگي ادبیات شد، و از زمان مونتني تا 
. از انگلستان و اسپانیا عقب ماند، چنانكھ انگلستان نیز پس از جنگھاي داخلي از آن كشور عقب ماند

ریشلیو كوشید كھ نبوغھا را با . دنبالھدار و ناپایدار از آسمان گذشتند، ولي ستاره ثابتي بھ جاي نگذاشتند
ایرادگیري خود و مجبور كردن نوابغ بھ تمجید از خویش، جلو  ولي در نتیجھ! اعطاي مستمري بپروراند

پس از مرگ او، لویي سیزدھم آن مستمریھا را با یك حركت قلم منسوخ كرد و . پیشرفت آنھا را گرفت
شبنشینیھاي ادبي در ھتل دو رامبویھ و تاسیس .)) دیگر بھ خودمان با این كار زحمت نمیدھیم: ((گفت

  . ط ریشلیو در پیشرفت ادبیات فرانسھ موثر بودندفرھنگستان فرانسھ توس

فرھنگستان در آغاز بھ صورت ھیئتي از دانشمندان و مولفان بود كھ در خانھاي شخصي، یعني در خانھ 
ریشلیو، كھ ھم مراقب جنگ و ھم مراقب ). ١۶٢٧(واالنتن كونرار، منشي پادشاه، تشكیل جلسھ میداد 

تالیا و ادبیات اسپانیا حسد میبرد، حاضر شد آن ھیئت را بھ صورت ادبیات بود و بھ فرھنگستانھاي ای
عدھاي از اعضاي آن اعتراض كردند و گفتند كھ این . موسسھاي كھ توسط پادشاه نیز شناختھ شود درآورد

كھ از دست (طرح بھ منزلھ رشوھاي است كھ جھت حفظ وضع موجود پرداختھ میشود، ولي شاپلن شاعر 
سر و كارشان با مردي است كھ ھرچھ ((بھ آنان خاطرنشان كرد كھ ) ریافت میداشتكاردینال مستمري د

اخطار شاپلن موثر افتاد، و آن عده بھ اتفاق آرا تصمیم گرفتند كھ .)) را میخواھد، از روي بیمیلي نمیخواھد
بنابر این، بھ صورت اعضاي فرھنگستان فرانسھ درآمدند .)) طبق میل جناب اشرف رفتار كنند((
  :قوانین آن چنین مقرر میداشت). ١۶٣۵(

بھ نظر میرسد كھ از سعادت این كشور چیزي جز این كم نبود كھ زباني را كھ بدان سخن میگوییم از زمره 
اگر بیش از پیش دقت كنیم، این زبان، كھ كاملتر از السنھ دیگر است، . ... زبانھاي غیر مھذب بیرون آوریم
اعضاي فرھنگستان . چنانكھ التیني جانشین یوناني شد. شین التیني شودممكن است سرانجام بھ خوبي جان

ھا، یا بر  موظفند كھ زبان را از آلودگیھایي كھ خواه از دھان مردم، خواه از دھان شركتكنندگان در دادگاه
  . اثر عادات بد درباریان نادان در آن راه یافتھ پاك كنند
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اما پنجاه و شش سال گذشت . امور شد كھ فرھنگي تالیف كندكلود و ژال، یكي از سي عضو نخستین آن، م
در این ضمن، فرھنگستان بھ طور قابل توجھي ارزش ادیبان را باال ). ١۶٩۴(تا این فرھنگ انتشار یافت 

ھیچ ملتي مانند ; درآمدن در زمره جاودانان چھلگانھ بھ منزلھ تصدي مقام شامخي در حكومت بود. برد
بیشتر اوقات، فرھنگستان، كھ اغلب از سالخوردگان . این اندازه گرامي نداشتھ است فرانسھ ادیبان را تا

تشكیل یافتھ بود، بھ سبب محافظھكاري خود جلو تكامل ادبي یا رشد زبان را میگرفت، و گاھگاھي نیز 
بھ  میبست، ولي خود را از احزاب بركنار میداشت و) مانند مولیر و روسو(درھاي خود را بھ روي نوابغ 

اعضاي خود میآموخت كھ عقاید مختلف را مودبانھ بپذیرند، و ضمن آنكھ بسیاري از چیزھا دستخوش 
  . تغییر شد، ملت فرانسھ پاداش فرھنگستان را بدین صورت داد كھ آن را ثابت نگاه داشت

ر ماه مھ د. ریشلیو پس از آنكھ شاعران و دانشمندان را بھ دور ھم گرد آورد، متوجھ روزنامھنویسان شد
)) گازت دو فرانس((تئوفراست رنودو بھ كمك ریشلیو نخستین روزنامھ فرانسوي را، كھ بعدا بھ  ١۶٣١

این روزنامھ ھر ھفتھ، بھ شكل ورقھاي كھ بھ صورت ھشت صفحھ تا شده بود، . معروف شد، انتشار داد
میساخت، و چند صفحھاي را  اخباري را چاپ میكرد كھ كاردینال اجازه آنھا را میداد، یا خود او فراھم

لویي سیزدھم غالبا در آن روزنامھ مطالبي مینوشت و پاسخ منتقدان حكومت . صرف اخبار معمولي میكرد
ھایش را بھ  گاھي ھم شخصا نوشتھ. را میداد و از اینكھ مادر خود را تبعید كرده بود از خود دفاع میكرد

، حتي پادشاه ھم از اینكھ نام خود را در روزنامھ یا كتاب چاپخانھ میبرد تا مراحل چاپ شدن آنھا را ببیند
و در این مورد بھ عنوان وسیلھاي . مطبوعات فرانسھ از ھمان آغاز عامل تبلیغات بودند. میبیند لذت میبرد

پس از چندي مردم نسبت بھ گازت دو . بھ شمار میرفتند كھ اقلیت با سواد را از سیاست دولت آگاه میكردند
ھاي ھتاكي را كھ توسط مزدوران دشمنان كاردینال فروختھ  گمان شدند و بھ جاي آن روزنامھفرانس بد

  . میشد میخریدند

داستانھاي عاشقانھ شھسواري از رونق افتادند، ولي نھ فقط . بیش از ھمھ چیز داستان عاشقانھ خوانده میشد
لحاظ كھ ملوكالطوایفي كھ در این از آن رو كھ سروانتس و دیگران آن را مسخره میكردند، بلكھ از آن 

ھاي مربوط  بھ جاي قصھ. ھنگام تابع سلطنت شده بود، بھ تدریج امتیازات و اھمیت خود را از دست میداد
ھر . بھ دوره رونق ملوكالطوایفي، داستانھاي عاشقانھ سوزناكي كھ حاكي از میل سركوفتھ بود شیوع یافت

اورفھ را /اثر اونوره د ١۶١٩١۶١٠)) آستره((یزدھم، فرد ادب دوست و لذتطلبي در دوره لویي س
زن او كھ بھ مناسبت خوبي . نبوغ نویسنده این كتاب از زخمي كھ وي در عشق برداشت رشد كرد. میخواند

موسوم شده بود، شكار را بر لذت جنسي در ازدواج ترجیح میداد، سگھا را كنار میز غذاي )) دیانا((بھ 
اونوره گوشھ عزلتي در ملك خود . ھر سال سقط جنین میكرد. ر یك بستر میخفتخود میآورد، و با آنھا د

وي، كھ اظھار این . اختیار كرد و سرگذشت غمانگیز خود را بھ صورت داستان عاشقانھ شباني درآورد
درد را بھ منزلھ داروي رضایتبخشي میدانست، آن داستان را در پنج مجلد و پنج ھزار و پانصد صفحھ، كھ 

در سرگذشت عشق سالدون چوپان بھ آستره، كھ دخترك چوپاني . ك بھ تدریج انتشار یافت، شرح دادھر ی
اثر ساناتسارو و )) آركادیا((اثر مونتمایور، و سرگذشت )) دیاناي عاشق((است، انعكاس پایانناپذیر داستان 

ھمھ لطف و ھمچنین ھمھ اما این انعكاسي خوشاھنگ بود، چوپانھا و دختركان چوپان ; سیدني را میشنویم
لباسھاي توري دربار فرانسھ را داشتند، زباني كھ بھ كار میرفت مطابق دستور ھتل دو رامبویھ بود، تنوع 

ھاي سالنھا میشد، كھ كتاب  تجارب عاشقانھ نظیر تجارب ھانري بود، و پرستیدن زنان باعث خشنودي الھھ
این كتاب بھ منزلھ . ق افالطوني درآورده بودندمذكور را بھ صورت مجموعھ قوانین حسن سلوك جھت عش

ھاي احساساتي مادموازل سكودري، آبھ پروو، سمیوئل ریچاردسن، و  چشمھ زایندھاي بود كھ از آن قصھ
روسو اعتراف میكرد كھ آن كتاب را طي قسمت اعظم عمر خود یك بار . ژان ژاك روسو بھ وجود آمدند

ك قرن، اشراف و خانمھا در دربارھاي فرانسھ، آلمان و لھستان ظرف تقریبا ی. در ھر سال خوانده است
نامھایي را كھ در آن كتاب بھ كار رفتھ بود بر خود مینھادند، قسمتھایي از آن را روي صحنھ بازي 

  ). ١۶٢۴(میكردند، و نیمي از نثري كھ در فرانسھ نوشتھ میشد داستانھاي عاشقانھ را پرورش میداد 

، اثر لویي گھ دوبالزاك، در حقیقت بھ منزلھ ))ھا نامھ. ((نیم دیگر شامل نثرھاي فراموش نشدني است
و ھدف نویسنده آنھا . مقاالتي بھ شمار میرفتند كھ جھت تحت تاثیر قرار دادن زنان متصنع نوشتھ شده باشند
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. كالسیك را بھ زبان فرانسھ بدھدمانند وژال و مالرب این بود كھ زبان را تطھیر كند و شكل و منطق دوره 
مشتي ) ١۶١۴(پیردو بوردي دوبرانتوم پس از عمري خوشگذراني در دربار و ارتش، بھ ھنگام مرگ 

خاطره در كنار بستر خود بر جاي نھاد كھ عشقھاي زنان فرانسوي، خصایل كاترین دومدیسي، زیبایي 
باعث تاسف . ر آنھا با ھیجان شرح داده بودماري استوارت، و ھوش و بذلھگویي مارگریت دو والوا را د
خوب نیست كھ انسان در یك ((بھ عقیده او، . است كھ قسمت اعظم داستانھاي سحرانگیز او قابل تایید نیست

انسان باید در ھر زمینھ ماجراھایي . سوراخ پیر شود، و ھیچ آدم عاقلي نیست كھ این كار را كرده باشد
: وي در لحظھاي كھ عاقالنھتر میاندیشید، اعتراف میكرد كھ.)) در جنگداشتھ باشد، ھم در عشق و ھم 

بزرگترین سعادتي كھ خداوند در ازدواج بھ ما ارزاني میدارد، داشتن فرزندان خوب است، نھ زندگي ((
ژاك اوگوست دوتو، كھ در زمان دوست خود ھانري چھارم قاضي و مشاور .)) بدون عقد رسمي با زنان

دوین و انعقاد فرمان نانت سھمي بھ عھده داشت و نیمي از عمر خود را مصروف نوشتن دولت بود، در ت
اھمیت این كتاب در عالمانھ بودن و بیطرفي آن، و ھمچنین بدین سبب .كرد)) تاریخ زمان خود((كتاب 

طغیان خشمي كھ در تاریخ ھیچ ملتي : ((است كھ كشتار سن بارتلمي را بدین ترتیب وصف كرده است
دوك سولي در پایان عمر و با كمك منشیان خود كتاب مشھوري تحت عنوان .)) ھ نداشتھ استسابق

نوشت و آن را )) تاریخچھ اقتصاد عاقالنھ و سلطنتي ھانري كبیر در امور خانوادگي، سیاسي، و نظامي((
سیزدھم،  در سال آخر سلطنت لویي. اھدا كرد)) بھ فرانسھ، بھ ھمھ سربازان، و بھ ھمھ مردم فرانسھ((

انتشار دادند، )) قانون مقدس((گروھي از یسوعیان فالندر، تحت رھبري ژان دو بوالن، كتابي تحت عنوان 
و در آن بھ طرزي احتیاطآمیز از زندگي قدیسین، بھ ترتیبي كھ توسط كلیساي كاتولیك از آنھا یاد میشد، 

وعي پیش آمد، با ذوق و شوق دنبال شد، تا این كار، با وجود گرفتاریھایي كھ براي فرقھ یس. انتقاد كردند
عدھاي از اساطیر دوستان اعتراض كردند، ولي آن اثر . بھ شصت و پنج جلد رسید ١٩١٠اینكھ در سال 

در اینجا باز باید نامي از ریشلیو، كھ . ھاي مذھبي عالمتر بود حاكي از علم فرقھاي است كھ از سایر فرقھ
وي در ھر رشتھ از ادب چیز . ر نكردني بود، بھ میان آوریمدر ھمھ جا حضور داست و مردي باو

مینوشت، و خاطراتي از خود بھ جاي گذاشتھ است كھ اگر چھ تا اندازھاي بھ سود خود اوست، در كتابھاي 
  . خاطرات جالبي كھ در ھیچ زبان دیگري نظیر آنھا یافت نمیشود، مقامي ارجمند دارد

آثار تئوفیل دو ویو، ونسان وواتور، . ندازه زیاد یافت نمیشدنددر ھیچ عصري شاعران كوچك تا این ا
عشقھاي ھرزه . را فرانسویھاي باوفا ھنوز، ولو در مدرسھ، میخوانند) ماركي دوراكان(اونوره، دوبوئي 

تئوفیل و تردیدھاي افتضاحآمیز او باعث شد كھ وي بھ صورت ویون عصر خود درآید، بھ اعدام محكوم 
میخواستیم )) (بذلھگوي عمده((ھاي سرزنده و زیبایش او را  لطیفھ. سالم بھ در بردشود، و سپس جان 

ھنگامي كھ بوسوئھ در دوازده سالگي در آن . ھتل دو رامبویھ ساخت))) دلقك عمده((جرات كرده بگوییم 
 دیريو بھ این  زوديسالن در نیمھ شب موعظھ كرد، وواتو اظھار داشت كھ ھرگز چنین موعظھاي بھ این 

  . نشنیده است

كھ مردم ھر  فرانسوا دو مالرب این اصل را ثابت كرد. ھا بودند دو شاعر عمده باعث افتخار این دوره
عصري براي لذت بردن باید چشم از گذشتھ بپوشند، رونسار بزرگ ھنوز در دوران جواني مالرب 

نغمھسرایي میكرد، او و اعضاي گروه پلئیاد شعر فرانسوي را با پذیرفتن سبكھا و موضوعات كالسیك 
ي، بذلھگوییھاي ایتالیایي، تھذیب كرده بودند، اما در این ھنگام اعقاب آنان با عبارات كھنھ، جمالت تفنن

ولي . ھاي مجھول، فرانسھ و زیبارویان آن را خراب میكردند كلمات مقلوب، اشارات نامانوس، و افسانھ
در كان تولد یافت، در بال و  ١۵۵۵وي در سال . مالرب اظھار داشت كھ باید بھ این وضع خاتمھ داد

. ي كھ بھ دربار فرانسھ رسید، پنجاھسالھ شده بودھایدلبرگ تحصیل كرد، سالھا در سفر گذرانید، و ھنگام
ولي . مالرب باوجود بیشرمیھا و شرارتھایش توانست پیش برود و شاعر محبوب ھانري دو گیز بشود

مالرب اشعار خود را بھ كسي میداد كھ از او . ھانري بیش از آنچھ بھ وي پول میداد، از او تعریف میكرد
زنان ((او نیز مانند . از گذشتگان زمینھ پیشرفت خود را فراھم میساخت بیشتر پول میگرفت، و با انتقاد

سالن رامبویھ با كلماتي كھ حاكي از زمختي روستایي یا عملیات غیرشاعرانھ درون بشر بود )) متصنع
ھاي مقلوب، ابھامھا، اصطالحات محاورھاي، عبارتھاي محلي، اصالحات  جملھ; مخالفت میورزید

، اطناب، تنافر كلمات، غلطھاي دستوري، )در نظر پادشاه ناخوشایند بودند كھ(مخصوص گاسكوني 
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ھاي ناقص را  ھاي بیگانھ، عبارات و كلمات التیني، اصالحات فني،آزادي شاعر در شعر، و قافیھ واژه
ھا، تناسب استعارات،  بھ عقیده او میبایستي علو عقاید، سادگي و وضوح عبارات، ھماھنگي قافیھ. طرد كرد

  . ظم در شرح، و منطق در عبارت جاي آن را بگیردن

فاصلھ دادن بین دو حرف . ھا بدون قید و بار باشند و گوش را آزار ندھند خوب نویسي آن است كھ جملھ
مالرب اشعار خود را با گوش . ناخوشایند است و بھ منزلھ نوعي بیماري ریوي بھ شمار میآیدمصوت 

  . نوكر خود میآموزد

را ذكر كنیم كھ خطاب بھ دوستي كھ دختر خود را )) تسلیت((در اینجا باید یكي از اشعار او تحت عنوان 
  . از دست داده بود سروده شده است

  . ترین چیزھایش بدترین سرنوشتھا را دارندآن دختر از جھاني بود كھ زیبا

  ... او، كھ خود گلي بود، مانند گلھا زیست یعني طي یك ساعت بامدادي

  . نظیر سختگیریھاي مرگ در ھیچ جا یافت نمیشود

ما بیھوده از او خواھش میكنیم، زیرا این ستمگر گوشھاي خود را میبندد و میگذارد كھ زاري كنیم پیرمرد 
  . پیرو قانون است در كلبھ خویش

  . ھاي لوور نمیتوانند مانع رفتن او بھ حضور پادشاه شوند و نگھبانان دروازه

و گھ دوبالزاك، كھ . اشعار او در نتیجھ قواعدش بیروح شدند. مالرب در عمل اصول خود را بھ كار نبرد
ھتل دورامبویھ او را با  اما. در این ھنگام سرگرم اصالح نثر بود، نثر خود را فقط در شعر مالرب مییافت

  . آغوش باز پذیرفت

اصول مذكور . و بوالو آن را، كھ اساس سبك كالسیك بود، بھ ارث برد. فرھنگستان اصول او را اتخاذ كرد
مالرب در پیري مقامي ارجمند در شعر . مدت دو قرن مورد توجھ شدید شاعران غزلسراي فرانسھ بودند

بعضي از دوستدارانش او را . مربوط بھ زبان و سبك درآمدیافت و بھ صورت داوري در قضایاي 
. دانستند و خود او عقیده داشت كھ ھرچھ مینویسد، ھمیشھ باقي خواھد ماند)) فصیحترین مرد روزگار((

خود را از رخوت نھایي برانگیخت تا از پرستارش، كھ غلطي ) ١۶٢٨(میگویند كھ در بستر مرگ 
  . د كنددستوري بھ كار برده بود، انتقا

ماتورن رنیھ اشعار او را خستھ كننده میدانست، بھ قواعدش توجھي نداشت، و مانند ویون شعر را از دھان 
وي اگر چھ سر تراشید و خود را آماده كرد كھ كشیش شود، ولي چنان خود را در شھر عشق . عوام میگفت

الگي بر اثر نقرس و سیفیلیس علیل در سي و یك س. گم كرد كھ در جواني پیر شد و مویش بھ سپیدي گرایید
ولي آنھا بیش از او خوب را از بد تمیز .)) ھر زني باب دندان من است((با وجود این، میگفت كھ . شد

وي محكمترین و از لحاظ جنسي بیپرواترین و ھمچنین طنزآمیزترین اشعار فرانسوي را سرود كھ . میدادند
گذشتھ از این، در . ي با آثار یوونالیس برابر استاز حیث صورت با اشعار ھوراس و از حیث تند

كھ خواھان )) زنان متصنع((رنیھ بھ . شعرھاي او نام اشخاص و مكانھایي را كھ دیده است میتوان یافت
ھاي درست و اجتناب از تعبیرات غیرمصطلح بودند، و ھمچنین بھ اصول و سختگیریھاي  استعمال واژه

عر التھاب و بیصبري عاشقانھ مھمتر از اصول دستور، معاني بیان، و بھ نظر او در ش. مالرب میخندید
حتي علم و فلسفھ بھ خاطر . در اینجا در ابتداي عصر كالسیك، رمانتیسم بھ حركت درآمد. عروض است

اي فیلسوفان خوابآلود، با گستاخي بحث كنید، بیآنكھ از زمین : گزافھگویي از انتقاد او بركنار نماندند
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كاري كنید كھ آسمان بھ آھنگ شما برقصد، و حتي بحثھاي خود را با ترازوي آن ; ھ آسمان برویدبجنبید، ب
  . ... بسنجید

  . فانوسي بھ زوایاي تاریك طبیعت ببرید

  . ... ببینید كھ این رنگ زیبا را چھ كسي بھ گلھا میدھد

  . ریب میدھدعقلتان مانند چشمھایتان شما را ف: اسرار طبیعت و آسمانھا را نشان دھید

چھار سال بعد، در سي و نھ سالگي در حالي كھ بر . رنیھ شاعر دربار ھانري چھارم شد ١۶٠٩در سال 
من بي ھیچ گونھ : كتیبھ روي گور خود را بدین گونھ ساختھ بود. اثر شھوتراني فرسوده شده بود، درگذشت

  . فكري زیستم، و بنابر قانون خوب طبیعت بھ سر بردم

  . گ چرا باید بھ من اعتنا كند در صورتي كھ من اعتنایي بھ او نكردمو نمیدانم مر

V- ١۶٨۴- ١۶٠۶: پیر كورني   

پیر كورني ستاره ادب بود، زیرا درام فرانسوي توسط او بھ صورت ادبیات درآمد، و ادبیات فرانسھ تا یك 
  . قرن بھ طور برجستھاي بھ صورت درام باقي ماند

اتین ژودل نخستین تراژدي فرانسوي را در سال . وقایع بسیاري روي داد كھ زمینھ كار او را فراھم ساخت
ھاي  ھاي دیگري نوشت كھ ھمگي قصھ سپس بھ تقلید از سنكا نمایشنامھ. بھ روي صحنھ آورد ١۵۵٢

ھاي  دستھزورگویي، مطالعات رواني، ظھور ناگھاني فصاحت و بالغت، و برخالف سنت كالسیك بدون 
. ھمسرایان بودند، ولي طبق وحدتھاي سھ گانھ ارسطو یعني وحدت زمان، مكان، و عمل نوشتھ شده بودند

خواستار وحدت عمل یا موضوع اصلي ) چنانكھ ضمن بحث درباره درام عصر الیزابت دیدیم(ارسطو 
اما ژول سزار . بود نمایش بود، ولي وحدت مكان را الزم ندانستھ و در مورد وحدت زمان اصرار نكرده

ژان شاپلن . سكالیژر ھمھ درامنویسان را موظف میدانست كھ روشھاي یوناني و رومي را درنظر بگیرند
دالیلي كھ در انگلستان توسط نابغھ بي مالحظھاي كھ . تكرار كرده بود ١۶٣٠این نكتھ را در سال 

وارث زبان و فرھنگ التیني بود،  مختصري التیني و یوناني میدانست بیارزش شده بود، در فرانسھ كھ
وحدتھاي سھ گانھ مذكور طبق نظریھ سنكا توسط  ١۶۴٠و پس از سال . كامال مورد توجھ قرار گرفت

این وضع تا زمان ولتر و قرن ھیجدھم، انقالب كبیر، . كورني و راسین در تراژدیھاي فرانسھ رعایت شدند
ي بود، تا اینكھ درام رمانتیك با نمایشنامھ ارناني امپراطوري ناپلئون، و بازگشت خاندان بوربون باق

  . ، اثر ویكتورھوگو، پیروزي تاریخي و دیرآمدھاي بھ دست آورد)١٨٣٠(

ھا، دربارھا، و تاالرھا روي  ھا در مدرسھ در قرن شانزدھم درام فرانسھ جاي معیني نداشت، و نمایشنامھ
فرانسھ در ھتل دوبور گوني در كوچھ موكنسي، و نخستین تماشاخانھ دایم  ١۵٩٨در سال . صحنھ میآمدند

در ھر دو تماشاخانھ، . تماشاخانھ ده ماره در محل فعلي كوچھ وییي دو تامپل افتتاح شد ١۶٠٠در سال 
قطعھ زمین مركزي و درازي بود كھ طبقات متوسط در آنجا میایستادند، میخوردند، مینوشیدند، قمار و 

در امتداد دیوارھا دو . میپرداختند، و ضمنا مواظب جیبھاي خود نیز بودنددعوا میكردند، بھ تماشاي نمایش 
پیش از حكومت ریشلیو، تنھا عده . قرار داشت، كھ طبقھ متمول در آنھا مینشست) لژ(ردیف جاي ویژه 

صحنھ، كھ در یك قسمت از زمین مستطیل شكل . ھا حضور مییافتند معدودي از زنان معمولي در تماشاخانھ
اشت، از تماشاگران بھ اندازھاي دور بود كھ نمایش فكر یا احساس بھ وسیلھ حاالت صورت تقریبا قرار د

نمایشھا . براي بازیگران بیفایده بود، و اگر بازیگري میتوانست بلندتر حرف بزند، انعامي دریافت میداشت
پیش از غروب بھ پایان بعد ازظھر و معموال از ساعت پنج تا ھفت اجرا میشدند و، طبق قانون میبایستي 

  . برسند، زیرا دو تماشاخانھ مذكور در محالت خطرناك شھر واقع بودند
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نقشھاي زنانھ را زنان بھ عھده . پیش از مولیر، بازیگران را معموال از ایتالیا و اسپانیا وارد میكردند
د تا عده بیشتري میگرفتند، و در كمدیھا، بھ طرزي جسارتآمیز، بھ مسائل جنسي بیشتر اھمیت میدادن

كلیسا و پارلمان بیھوده كوشیدند كھ كمدیھا را تطھیر كنند، یا جلو . تماشاگر جلب كنند و منافع بیشتري ببرند
آنھا را بگیرند، ریشلیو سطح اخالقي درام فرانسھ را باال برد، بدین معني كھ بعضي از درامنویسان را 

ھا با  ھا حضور یافت، و در نوشتن نمایشنامھ اخانھتحت حمایت و نظارت خود قرار داد، شخصا در تماش
  . روترو، سكارون، و دیگران ھمكاري كرد

بتدریج تحت نظارت كامل او اسالف كورني، یعني گارنیھ، آردي، و روترو، زمینھ را براي موفقیت 
  . شگرف لو سید فراھم آوردند

در روان تولد یافت،  ١۶٠۶وي در سال كورني گرفتار وقایعي شد كھ معموال در راه استادي روي میدھد، 
و با این اشكال مواجھ بود كھ در مركز یكي از ایاالتي كھ دور از تشریفات ادبي و امكانات پاریس قرار 

داشت بزرگ میشد، اما پدرش كھ قاضي برجستھاي بود، توانست فرزند را با سپردن بھ مدرسھ محلي 
مربیان غیور از درام بھ عنوان وسیلھ تعلیم استفاده میكردند این .یسوعیان بھ بھترین طرز ممكن تربیت كند

ھاي كالسیك و غیر آنھا را بھ التیني نمایش دھند، و این اقدام  و بھ دانشجویان یاد میدادند كھ نمایشنامھ
یسوعیان در موضوع، فن، و سبك درام فرانسھ تاثیر كرد، بدیھي است كسي قصد نداشت كھ پیر را 

رد، زیرا او براي وكالت دادگستري تربیت شده بود و خود او مدتي بدین شغل روزگار درامنویس بار آو
  . گذراند، و فصاحت دیواني شاید در جنبھ سخنوري تراژدیھاي او بیتاثیر نبوده باشد

محبوبش بدو اعتنا نكرد، و او بھ شعر پناه : كورني در بیست و یك سالگي در یك زمان عاشق و شاعر شد
یازده . برد، و چون مغموم و مرعوب شده بود، درامھایي را كھ تجلي روح خود او بودند روي كاغذ میآورد

در این میان دوازده ; ودو آن ھم بر اثر كمك ریشلیو ب) ١۶۴٠. (سال گذشت تا اینكھ ھمسري انتخاب كرد
نخستین نمایشنامھ  ١۶٢٩در سال . نمایشنامھ تراژدي و كمدي در باره وقایع عاشقانھ یا قھرمانانھ نوشت

این نمایشنامھ در ھتل دو بورگوني روي صحنھ آمد، واگر چھ مجموعھ . خود یعني ملیت را بھ پاریس برد
ریشلیو او و . عث موفقیت آن و شھرت كورني شدنامعقولي از عشق و دسیسھ بود، مكالمات جاندارش با

كورني در طرحي كھ بھ او . ھایي مطابق دستورھایش بنویسد چھار نفر دیگر را مامور كرد تا نمایشنامھ
كورني با خشم بھ روان . سپرده شده بود بیش از اندازه دست برد، بھ طور یكھ ریشلیو ناراحت شد

  . دالر مستمري دریافت میداشت ٠٠٠,۶معادل  بازگشت، ولي از دست او ھمچنان ساالنھ

كورني، كھ در نتیجھ موفقیت تراژدي سوفونیسبھ، اثر مره بھ ھیجان آمده و ناراحت شده بود، دست از 
در اینجا بود . تراژدي مده بھ پاریس برد ١۶٣۵كمدي برداشت و بھ مطالعھ آثار سنكا پرداخت، و در سال 

از این تاریخ بھ بعد، اكثر اوقات وي . لو سخن او بھ ظھور رسیدندكھ صفات اصلي یعني قدرت فكر و ع
ھاي خود از مردان و زنان بلند مرتبھ سخن بھ میان میآورد، بھ آنھا احساسات عالي میبخشید،  در نمایشنامھ

والر، شاعر انگلیسي معاصر او، پس از . و این احساسات را با زباني شایستھ و منطقي قوي بیان میكرد
دیگران شعر میگویند، ولي كورني تنھا : ((بھ قول او. ي مده گفت كھ استاد جدیدي ظھور كرده استتماشا

كورني از درام . عالیترین ھنرھا آن است كھ آمیختھ بھ فلسفھ باشد.)) كسي است كھ میتواند فكر كند
ت، و از قھرماني یونان و روم، از آموزگاران یسوعي، از تفكرات دلتنگكننده خود در گوشھ عزل

ي باشكوھي كھ در رویاھاي خود میدید، چیزھایي آموخت و بھ مرحلھاي از فكر و سبك رسید الكساندرھا
  . شده است كھ تا آن وقت در درام فرانسوي سابقھ نداشت، و از آن تاریخ تا كنون نیز بندرت دیده

ھاي عصر  كورني از نمایشنامھ. ادبیات دراماتیك دیگري توجھ او را بھ خود جلب كرد و او را پرورش داد
الیزابت استفادھاي نبرد، زیرا اصول كالسیك در آن رعایت نمیشدند، و بنابر این مورد استفاده او قرار 

و لوپھ دوگا، تیر سود مولینا، و . ید مردم بوداما در اسپانیا در این زمان تئاتر مورد توجھ شد. نمیگرفتند
كورني در درام . كالدرون بھ منزلھ وارثان حقیقي سوفوكل، اوریپید، ترنتیوس و سنكا بھ شمار میآمدند

اسپانیایي طبعا موضوعي دراماتیك یافت، یعني مجموعھ اصول شرافتي كھ پاداش اھانت یا گمراھسازي را 
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اثر گیلین د كاسترو را ) ١۵٩٩(موخت، كتاب الس موسدادس دل سید وي اسپانیایي آ. مرگ میدانست
خواند، طرح داستان را بدون معذرت خواھي مانند شكسپیر اقتباس كرد، و مشھورترین، نمایشنامھ را در 

تماشاگران احساس میكردند كھ تا آن وقت . بر صحنھ آمد ١۶٣۶در سال سید  .نگاشتادبیات فرانسھ 
این ((یكي از معاصران میگفت كھ . ھاي فرانسھ دیده نشده است نمایشنامھاي بھ آن نیرومندي در تماشاخانھ

نمایشنامھ بھ اندازھاي زیباست كھ حتي حس عاشقي سردترین زنان را برانگیختھ است، بھ طوري كھ شور 
كساني در لژ دیده شده بودند كھ بندرت . ھاي عمومي نیز دیده شده است آنھا گاھي در تماشاخانھ و ھیجان

خیلي از اشخاص نمیدانستند .)) تاالرھاي طالیي و نیمكتھاي پوشیده از نقش سوسن خود را ترك میكردند
ا بھ این نكتھ كھ كورني موضوع نمایشنامھ را از دیگري اقتباس كرده است، و حال آنكھ خود او صریح

شیمن و : نمایشنامھ از این قرار است. ھمگي از لطافت پیچیده آن در عجب مانده بودند. اعتراف میكرد
  . روذریگو، دو اشرافزاده، سخت شیفتھ و عاشق یكدیگرند

. ولي دون گومس، پدر شیمن، با دون دیگو، پدر پیر و بیمار روذریگو، نزاع میكند و بھ او ناسزا میگوید
از این رو گومس را بھ مبارزه میطلبد و او را . یگو خود را موظف میداند كھ انتقام پدر را بگیردروذر
شیمن، كھ ھنوز روذریگو را دوست دارد، نیز خود را موظف میشمرد كھ از فردیناند، پادشاه . میكشد

و )) حس شرافت((و میان مبارزھاي كھ در وجود ا. اسپانیا، بخواھد كھ یا او را بھ قتل برساند یا تبعید كند
عشق درگرفتھ است بھ این نمایشنامھ و احساسات متضادي كھ در آن دیده میشوند نیرو و شدتي شگفتانگیز 

  . میبخشد

روذریگو شمشیر خود را بھ شیمن میدھد و از او میخواھد كھ وي را بكشد، ولي شیمن نمیتواند تصمیم 
  . بگیرد

مال باختري آفریقا میشود و پس از بازگشت بھ سویل، پادشاھان روذریگو مامور مبارزه با مسلمانان ش
ھمھ مردم سویل لب بھ تمجید و تحسین او . اسیر شده را با خود میآورد و افتخارات زیادي كسب میكند

از آنجا كھ فردیناند بھ این كار حاضر نمیشود، شیمن . میگشایند، اما خود شیمن ھنوز خواھان قتل اوست
سانچو این . اگر كسي محبوب او را بھ مبارزه بطلبد و او را بكشد، با وي ازدواج خواھد كردتعھد میكند كھ 

شیمن از كینھجویي خود . روذریگو حاضر میشود كھ سانچو او را بھ قتل برساند. كار را بھ عھده میگیرد
ولي جانش را روذریگو سانچو را مغلوب میكند، . پشیمان میشود و از او میخواھد كھ از خود دفاع كند

ارضا میشود، شیمن عاشق خود را میپذیرد، و داستان بھ خوشي بھ )) حس شرافت((سرانجام، . میبخشد
  . پایان میرسد

. طي نصف یك فصل، مردم پاریس از زیبایي شیمن سخن میگفتند و درباره سالمت عقل او بحث میكردند
كرده بود، ولي در این نمایشنامھ دوئل بھ ریشلیو دوئل را منع . ھایي سیاسي نیز بھ گوش میخورد نكتھ

نجبا، كھ از ریشلیو تنفر داشتند، افتخار میكردند كھ میتوانند . صورت قسمتي از قوانین عالي درآمده بود
گذشتھ از این، كاردینال از موفقیت كسي كھ . مظھر اشرافي باشند كھ قوانین را ھنوز در دست دارند

از این رو، از فرھنگستان . ده بود زیاد اظھار خشنودي نمیكرددستورھاي ادبي او را بھ كار نبر
جدیدالتاسیس خود خواھش كرد كھ از آن نمایشنامھ منصفانھ انتقاد كند، و ضمنا اظھار امیدواري كرد كھ 

فرھنگستان مباحثات خود را بھ اندازھاي ادامھ داد كھ از آتش احساسات مردم . نظر مخالفي ابراز دارد
راي فرھنگستان بھ طور كلي معتدل و . سرانجام پس از پنج ماه نظریھ خود را منتشر كردكاستھ شد، و 

  . عادالنھ بود

اعضاي آن تمجید ظاھري از عشق رومانتیك را مورد انتقاد قرار داده، و اظھار عقیده كرده بودند كھ پایان 
تداي مبارزه او با سانچو داستان مقرون بھ حقیقت نیست، و كلمات آخر شیمن خطاب بھ روذریگو در اب

بر .)) از نبردي كھ شیمن جایزه آن است پیروز بیرون بیا: ((نامحجوب و خودپسندانھ است، آنجا كھ میگوید
  : اثر نتیجھاي كھ فرھنگستان میگیرد، این انتقاد بھ طرز شایستھاي تخفیف مییابد، زیرا در پایان مینویسد
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با چشم اغماض بنگرند، زیرا اگر داراي زیباییھاي غیرعادي  حتي عالمان باید بیقاعدگیھاي این اثر را
و باید تصدیق كنند كھ طبیعي بودن و شدت . ... نبود، امكان نداشت تا این اندازه مورد پسند عوام قرار گیرد

و زیبایي وصف ناشدنیش كھ آمیختھ بھ ھمھ نقایص آن است در میان اشعار مشابھ فرانسوي مقامي شامخ 
  . وجود آورده استبراي آن بھ 

كورني براي آرام كردن . فرھنگستان از این تاریخ بھ بعد دیگر بھ عنوان قاضي ادبي اداي وظیفھ نكرد
اوضاع سید را، كھ انتشار یافتھ بود، بھ دختري از خویشان كاردینال و شاھكار بعدي خود، یعني ھوراس 

داستان از این قرار . ا در تاریخ خود نوشتھ استلیوي این افسانھ ر). ١۶۴٠(را بھ خود كاردینال تقدیم كرد 
ھوراسیوس پدر دستھ اول در . در دو شھر جداگانھ، در یك روز، دو خواھر ھر یك سھ كودك میزایند: است

یك نسل بعد ھر دو خانواده بر اثر ازدواج سابینا . رم، و كوریاتوس پدر دستھ دوم در آلبالونگا زندگي میكند
راس فرزند ھوراسیوس، و بر اثر عشق كامیال دختر ھوراسیوس نسبت بھ یكي از دختر كوریاتوس با ھو

اما در این ھنگام آن دو شھر با ھم بھ جنگ میپردازند و قواي . فرزندان كوریاتوس بھ ھم نزدیكتر میشوند
ھ زنانھ آنھا با یكدیگر مقابل میشوند، سابینا و كامیال در اردوگاه رومیھا بھ خود میلرزند، و سابینا جنب

  : داستان را بدین گونھ بیان میكند

ولي اگر ; من بر اثر ازدواج با او این لقب را بھ دست آوردھام; زیرا ھوراس رمي است! افسوس كھ رمیم
  . این پیوند مانع شود كھ ببینم در كجا بھ دنیا آمدھام، در آن صورت كنیزي پاي در زنجیر بیش نیستم

آلبا، جایي كھ براي نخستین بار نفس كشیدم، آلبا، اي موطن عزیز و نخستین عشق من، ھنگامي كھ میبینم 
  . میان تو و ما جنگ برپا شده است، از پیروزي خود بھ ھمان اندازه میترسم كھ از شكست

ھا تنفر داشتھ اي روم، اگر شكایت میكني كھ این كار خیانتي بھ توست، دشمناني پیدا كن كھ بتوانم از آن
  . باشم

ھنگامي كھ از دیوارھاي تو لشكرھاي خود و آنھا را میبیني و سھ برادرم در یك سو و شوھرم در سوي 
  دیگر جاي دارند، چگونھ میتوانم نذر كنم و بي آنكھ گناھي مرتكب شوم خوشبختي ترا از خدا بخواھم

را نشان نمیدھد، بلكھ كشمكش وفاداري پرشور بدین ترتیب، كورني در آثار خود تنھا مبارزه افراد لشكرھا 
ھاي محكم و  و چون قلمش بدین ترتیب الھام میگیرد، جملھ; و تراژدي مبارزه حق را با ناحق آشكار میكند

  . ابیاتي مینویسد كھ نظیر راه رفتن نظامیان ھستند و از آنھا ھماھنگي میبارد

آیا كورني . (اھالي آلبا از یك خون و از یك سرزمینند فرمانده لشكر آلبا بھ رمیھا تذكر میدھد كھ آنھا و
بر اثر جنگ داخلي خیانت است، و ) فرانسھ(تجزیھ كردن ایتالیا ) كاتولیكھا و ھوگنوھا را در نظر داشت

این پیشنھاد پذیرفتھ میشود، و . پیشنھاد میكند كھ جنگ را با نبرد سھ تن از لشكر آلبا و سھ رمي خاتمھ دھند
  . در خشنودي آمیختھ بھ وحشت میگذرانند زنان ساعتي

اما فرمانده لشكر آلبا سھ پسر كوریاتوس را انتخاب میكند و رھبر رمیھا فرزندان ھوراسیوس را بر 
ولي ھوراسیوس، . زنان اشك میریزند، و دل قھرمانان لحظھاي چند بر اثر زاري آنھا نرم میشود. میگزیند

ان را سرزنش میكند و میگوید ھنگامي كھ شرافت اقتضا میكند، نباید با تذكر وظیفھاي كھ مردان دارند، آن
  : وقت خود را با زنان تلف كنند

  . وظیفھ خود را انجام دھید و باقي كار را بھ دست خدایان بسپارید

خدایان كاري انجام نمیدھند و سھ فرزند كوریاتوس بھ قتل میرسند، از میان فرزندان ھوراسیون فقط 
خواھرش كامیال او را بھ سبب كشتن نامزدش مالمت میكند، و از رم و اصول شرافت . یماندھوراس زنده م
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ھوراس، كھ ھنوز از باده جنگ سرگران است، او را بھ عنوان زني كھ شایستگي . و جنگ آن بد میگوید
ن خود را از زنش سابینا از بیرحمي او انتقاد میكند، از اینكھ برادرا. رمي بودن را ندارد بھ قتل میرساند

دست داده است اشك میریزد، و از ھوراس میخواھد كھ او را نیز بكشد، ھوراس میكوشد او را متقاعد كند 
  . كھ میھن پرستي مھمتر از عشق است

درام، طبق تعریف، . البتھ موضوع داستان را نمیتوان باور كرد، ولي آثار شكسپیر ھم از این مقولھ است
درام وقتي بھ . ود كھ درامھا فقط مربوط بھ حقایق باشند، دیگر لطفي نداشتنداگر قرار ب; استثنایي است

صورت ھنر در میآید كھ با عدم توجھ بھ قضایاي خارج از موضوع و انتخاب نكات مھم، نظریھ ما را 
كورني ذوق و شوقي را كھ عدھاي در دوره رنسانس نسبت بھ رم قدیم داشتند بھ .درباره زندگي عمیقتر كند

این (برد و از این عقیده پرھیزگارانھ كھ وظیفھ باالتر از اھمال كاریھاي عشق است دفاع كرد  ارث
قھرمانان او اصوال عاشق نبودند، بلكھ ). موضوع بتازگي در تئاترھاي فرانسوي پیش از كورني دیده میشد

  . میھن پرست یا مقدس محسوب میشدند

تخاب كرد تا بر نمایشنامھاي كھ نیرومندتر بود تسلط داشتھ كورني شخص مقدسي را از سالنامھ كاتولیكھا ان
در اینجا ساختمان نمایشنامھ .)) ھمھ كس متن تراژدي پولیوكت را از بر میداند: ((سنت بوو میگوید. باشد

كامال كالسیك است، و وحدتھاي سھ گانھ در آن رعایت شدھاند، اما تراژدي پیچیده و موثري در میان آن 
باید از دھان بازیگران فرانسوي، كھ با ; در مطالعھ فقط فصاحت و بالغت آن بھ گوش میخورد. دیده میشود

. ھاي فاخر در روي صحنھ یا در در پرتو ستارگان در حیاط انوالید یا لوور میخرامند، آن را بشنویم جامھ
وع اصلي موض. حتي در این صورت باید زبان و روح فرانسوي و ایمان عھد جواني را داشتھ باشیم

این شخص، كھ رومي مغرور و تربیت شدھاي است و تازه بھ : داستان بر محور تصمیم پولیوكت میگردد
در این زمان دكیوس، امپراطور . آیین مسیح گرویده است، در نظر دارد محراب خدایان مشركان را بشكند

مایش در ملطلیھ پاسگاه محل وقوع ن). ٢۴٩٢۵١(روم، دستور داده بود كھ مسیحیان را قلع و قمع كنند
بھ ھمھ . سراسر درام در قصر فلیكس، فرماندار رومي، صورت میگیرد; رومیھا در ارمنستان است

مسیحیان دستور داده شده است كھ مانند سایر اقوام امپراطوري از خدایان سابق با قرباني و دعا بخواھند 
پولیوكت، مانند افرادي كھ تازه بھ . ز كندكھ لشكریان رومي را بر وحشیان مھاجم و محاصره كننده پیرو

دیني گرویدھاند، با شور و ھیجان میخواھد كھ بھ وسیلھ عملي برجستھ مسیحیان را تشویق كند كھ در برابر 
عشق زنش پولین، دختر فرماندار، مانع او است، اما مانند یكي از قھرمانان . دستور امپراطور مقاومت كنند

ي وظیفھ میكند، در حضور شخص فلیكس، بھ اتفاق دوستي، مراسم مشركان را واقعي كورني، عشق را فدا
از آنان میخواھد كھ از پرستش یوپیتر زناكار بھ عبادت خداي مسیحیان، كھ خدایي جز او ; بھ ھم میزند

، یعني ))ھیوالي عاجز((، بپردازند و براي نشان دادن ))فرمانرواي مطلق زمین و آسمان است((نیست و 
ن رومي، بر روي محراب بروند و ھمھ ظروف مخصوص عبادت ژوپیتر و ھمچنین مجسمھ او را خدایا

پولین از پولیوكت بھ زاري میخواھد كھ از توھین بھ . فلیكس متجاوزان را دستگیر میكند. بر زمین اندازند
پولین از پدر . مقدسات ابراز پشیماني كند، ولي او در عوض از زن خود میخواھد كھ بھ آیین جدید بگرود

خود میخواھد كھ او را ببخشد، اما او نمیپذیرد، و از این رو پولین اعالم میكند كھ بھ آیین شوھر در آمده 
فلیكس چنان تحت تاثیر قرار میگیرد كھ چشم از . است و حاضر است تا ھنگام مرگ ھمراه او برود

بھ پایان میرسد، فلیكس دوباره بھ ناگھان زجر و تعقیب مسیحیان . منصب خود میپوشد و مسیحي میشود
  . شغل سابق منصوب میشود، ولي در این ضمن پولیوكت شربت شھادت نوشیده است

او نیز بیپروایي آن . ھمھ موضوعھا، بھ استثناي شھادت و بیحرمتي بھ محراب، از تزیینات كورني است
دورامبویھ اثر خود را ھنگامي كھ نویسنده در ھتل . شخص مقدس و ھمان شدت عمل را نشان میدھد

خواند، بعضي از شنوندگان، كھ اسقفي نیز در میانشان بود، پولیوكت را اثري بیھوده، خشن و افراطي 
موفقیت آن در روي صحنھ تئاتر . كورني تا مدتي در این فكر بود كھ آن نمایشنامھ را از بین ببرد. شمردند

یك سال دیگر بھ پایان عمر او مانده بود، و او، در این زمان چھل و ). ١۶۴٣(باعث شھرت عظیم او شد 
ولي نمیدانست كھ تا آن وقت سھ نمایشنامھ از ; چنانكھ خواھیم دید، آن را صرف رقابت با راسین كرد

ھاي خود را، كھ بھ عقیده بعضي كسان بھترین نمایشنامھ در ادبیات فرانسھاند، بھ  بزرگترین نمایشنامھ
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نھا بھ اندازھاي با درام رمانتیك انگلستان در عصر الیزابت یا فرانسھ در آ. رشتھ تحریر در آورده است
قرن نوزدھم فرق دارند كھ براي فھم تاثیرشان باید نیروي تخیل را بھ كمك تاریخ طلبید در آثار كورني نیز 

ھیجان  در آنھا شور و). چنانكھ نظیر آنھا را در آثار شكسپیر میتوان یافت(احساسات رمانتیك دیده میشود
با ھمان دقت و ظرافت دكارت مورد مطالعھ قرار گرفتھ است، اما شور و ھیجان، بنابر اصول كالسیك 

افراط در استدالل . یا استدالل است)) خرد((عصر، اگر چھ با شدت و حدت بیان شده است، در ضمن تابع 
. روازیھاي آثار راسین میرسندھاست، بھ طوري كھ آنھا بندرت بھ پایھ بلند پ باعث سنگیني این نمایشنامھ

  . عمل از صحنھ طرد شده است، و ھر چھ ھست حكایت و نصیحت و فصاحت است

در نظر . ھاي كورني ھر یك از اشخاص نمایشنامھ بھ صورت فرد استدالل كننده كاملي در میآید در نوشتھ
ر ھنري خواھان اصالت اگر در ھر اث. فرانسویھا این نقایص، با مالحظھ عظمت سبك و موضوع، ناچیزند

باشیم و فكر یا احساسي را جستجو كنیم كھ ما را از خود و زمان باالتر ببرد، آن را مكرر در آثار كورني 
گویي او براي سیاستمداران و فیلسوفان مینوشت، ادبیات خود را بھ طرزي میسرود كھ گویي . خواھیم یافت

در این ھنگام روحیھ كالسیك و . ه فرانسویان استآھنگ میسازد، و عباراتي میساخت كھ ھنوز در خاطر
اشرافي، یعني جلوگیري از شور و ھیجان با خرد و برتري شكل بر ماده، با خودداري صبورانھ، شرافت 

اسپانیایي، و ذكاوت فرانسوي در آمیخت و تئاتري بھ وجود آورد كھ بكلي با تئاتر عصر الیزابت فرق دارد 
  . ر راستین و مولیر، بھ صورت میراث گرانبھا و درخشان بشریت در آمدو با وجود این، انضمام آثا

VI  - معماري  

آیا پیروزي سبك كالسیك در ھنر نیز مانند ادبیات ظاھر شد این موضوع در ھر یك از سیماھاي این دوره 
بیشتر اما . بعضي از كلیساھاي گوتیك مانند كلیساي جامع اورلئان بھ سبك گوتیك شدند. بھ چشم میخورد

  . اوقات بھ كلیساھاي قدیمي مانند كلیساھاي سنت ژروز و سنت اتین دو مون نماھایي بھ سبك رنسانس دادند

كلیساھاي جدید ممكن بود بھ سبك جدید ایتالیایي ساختھ شوند، چنانكھ ژاك لومرسیھ كلیساھاي سوربون را 
در معماري، نظیر اخالق و ادبیات و . بھ سبك سان پیترو، یعني مركب از ستون، سنتوري، و گنبد، ساخت

  . فلسفھ، احیاي اصول مشركان جنبھ گستاخانھ تازھاي بھ مسیحیت بخشید

حتي یسوعیان از این جریان بر كنار نماندند، بھ ویژه آنكھ فرقھاي بودند كھ با قرون وسطي پیوندھاي ثابتي 
  . نداشتند

نخستین نسلھاي آنان بھ رھبري ایگناتیوس لویوالیي ولینت مبلغان بیباك و مدافعان پر شور پاپ و آیین 
اما در شوراي ترانت تا اندازھاي اصول اومانیسم را حفظ كردند، و ھمچنانكھ آثار كالسیك ; كاتولیك بودند

ك را براي معبدھاي برجستھ را جز اصلي برنامھ مدارس خود ساختند، در معماري نیز نماي نیمھ كالسی
از جزو، كلیساي عالي خود در رم، سبك آرایشي مجلل خود را از فراز آلپ و پیرنھ بھ . خویش برگزیدند

چنانكھ مشھورترین معمارشان كسي ; ھمھ آنان طرفدار تزیینات فراوان نبودند. سایر كشورھا انتقال دادند
ھایي در كمال سادگي و متناسب با  اھا و مدرسھكھ نماي بال كوچك كلیساي اورلئان را ساخت كلیس

در . اما آن فرقھ پس از آنكھ ترقي كرد، عماراتي پر نقش و نگار ساخت. شخصیت و پولش بھ وجود آورد
نماي . مینامند) یسوعیان(شروع بھ ساختن كلیساي زیبایي كرد كھ مردم پاریس آن را لژزوئیت  ١۶٢٧سال 

ن و قوس است، و طاقیھایي كھ ھمسرایان در زیر آنھا آواز میخوانند، بھ آن رومي و داخل آن پر از سرستو
  . طرز موزوني بھ ھم پیوستھاند و گنبد درخشاني را نگاه میدارند

یكي از كاملترین آثار مھندسي در ((در پاریس گردش میكرد، این كلیسا را  ١۶۴۴جان اولین، كھ در سال 
و در آن ھیچ چیز نامناسب و غیر . وشایندیھاي باروك خبري نبوددر این كلیسا از ناخ ١۴٩.نامید)) اروپا
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در فرانسھ سبك باروك بر اثر سلیقھ اشراف تعدیل شد، چنانكھ رونسار و مالرب . عادي دیده نمیشد
  . وقاحتھاي را بلھ را تھذیب كردند

. پیش رفتطي جنگھاي مذھبي، معماري مذھبي عقب افتاد، و ضمن صلح و آرامش، معماري غیر مذھبي 
در پاریس كاترین دو مدیسي، كھ مایل بود . در الروشل، لیون، تروا، و رنس عمارت شھرداري ساختھ شد

لوور را بھ شارل نھم و ملكھاش بدھد، فیلیبر د لورم را مامور كرد كھ قصر تویلري را براي او و 
قصر جدید، كھ داراي . فتھ شدھاي كاشي كھ در آن حدود بودند گر این نام از كارگاه. آجودانھایش بسازد

متر  ٢۴۶نماي رنسانسي و ستونھاي كورنتي بود، در غرب لوور در میدان فعلي كاروزل ساختھ شد و تا 
طعمھ  پاریس،، بر اثر درگیریھاي دوران كمون ١٨٧١اما در سال . بھ موازات رودخانھ سن ادامھ داشت

  . حریق شد، و از آن جز باغھاي زیباي تویلري باقي نماند

، كھ در سال ))پون نوف.((در زمان ھانري چھارم، معماري غیر مذھبي بھ سرعت مقام دیرین را بازیافت
افتتاح شد، بھ صورت یكي از مشھورترین پلھایي در آمد كھ بر روي سن ساختند ھتل دو ویل، كھ  ١۶٠۴

تخار مردم بود بھ در آنچھ مایھ اف ١٨٧١ساختمان آن در سال آخر حیات ھانري بھ پایان رسید، تا سال 
  . عنوان رقیب نوتردام و لوور باقي ماند

ھانري نیز مانند فرانسواي اول و لویي چھاردھم ھنرمندان را بھ دور خود گرد آورد، سخنان آنان را 
وسیعتر كردند و بھ )) پاویون دو فلور((آنان نیز لوور را با ساختن . فھمید، و كارھایشان را تنظیم كرد

در فونتنبلو، نمازخانھ كوچك، گالري د سر، حیاط و سالن . لري آن را بھ تویلري پیوستندوسیلھ گراند گا
  . بیضوي، پورت دوفین، و گالري دو دیان را ساختند

كرد كھ قصري بھ نام . در عھد ھانري بزرگ فونتنبلو بھ منزلھ كمال رنسانس فرانسھ بھ شمار میآمد
لویي سیزدھم وریشلیو ). ١۶١٣١۶٢٠(، براي او بسازد لوكزامبورگ در خیابان وژیرار، در جنوب سن

ھنگامي كھ خود را از زیر نفوذ این زن رھا ساختند، لومرسیھ را مامور كردند كھ دوباره لوور را بھ 
تكمیل شد، جناحھاي بزرگ توسعھ )) پاویون دو لورلوژ((در این زمان . عنوان مركز حكومت وسیعتر كند

ھاي لومرسیھ قصر مجلل  ریشلیو از روي نقشھ. وه بھ صورت كنوني در آمدیافتند، و آن ساختمان باشك
. ھاي مجسمھ و تابلو و سایر آثار ھنري را در آنجا گرد آورد كاردینال را در پاریس بر پا كرد، و مجموعھ

قسمت . جزو آنھا آثار مانتنیا، لئوناردو داوینچي، ورونزه، و ھمچنین تابلو بردگان اثر میكالنژ دیده میشدند
  . اعظم این گنجینھ توسط لویي سیزدھم و لویي چھاردھم بھ موزه لوور انتقال یافتند و از آنجا بھ ما رسیدند

در معماري خانگي، فرانسوا مانسار افق پاریس را با ساختن بامھاي معروف بھ مانسار تغییر داد، و آن 
دیگر بود و برف و باران را بھ سھولت  شیب پایین تندتر از شیب; عبارت از بامي بود كھ دو شیب داشت

بسیاري از دانشجویان و ھنرمندان پاریسي . فرو میریخت و در بام فوقاني فضاي بیشتري بھ وجود میآورد
مانسار چندین كلیسا در پاریس و قصرھاي بسیاري . ، یعني اطاق زیر شیرواني، زیستھاند))مانسارد((در 

آنھایي ھستند كھ امروزه در مزون الفیت در حومھ پاریس دیده مھمتر از ھمھ . در فرانسھ بر پا كرد
اورلئان او را مامور كرد كھ در بلوا قصري خانوادگي /گاستون د)) موسیو((، ١۶٣۵در سال . میشوند

نماي آن، كھ بھ سبك رنسانس است، و ھمچنین . مانسار فقط جناح شمال باختري را ساخت. براي او بسازد
بھ شمار )) ماھرترین معماري كھ فرانسھ در دامان خود پرورده است((ان شاھكار پلھ مجلل آن، بھ عنو

  . میآیند

VII - ھنرھاي دیگر   

ھنرمندان بھ ھمان سنت كالسیك، كھ در نتیجھ ظرافت و احساس فرانسوي مالیم شده بود، كلیساھا، 
ي رنسانس را از چلیني، ژرمن پیلون زیبای. ھاي بزرگان را ساختند عمارتھاي عظیم، باغھا، و آرامگاه
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پریما تیتچو، و ژان گوژون بھ ارث برد، ولي آمیختگي لطف و نیرو را، كھ خاص سبك گوتیك بود، 
یكي از آنھا در كلیساي سن دني كاترین دو مدیسي و ; شاھكارھاي او عبارتند از سھ آرامگاه. فراموش نكرد

ھم پیوست و بھ ملكھ چنان زیبایي شاعرانھاي  ھانري دوم را، كھ گاھگاه شوھر او بود، در جھان دیگر بھ
شاھكار دیگر او، كھ اكنون در لوور است، مایھ مباھات رنھ دو . بخشید كھ دل تنھاي او را گرم ساخت

بیراگ صدر اعظم فرانسواي دوم و شارل نھم است، و آن مظھر غرور است كھ بھ صورت پرھیزگاري و 
. مایش پیچ و خم جامھ است كھ بھ صورت مفرغ ریختھ شده باشدتقوا در آمده و نمونھ شگفت انگیزي از ن

در قسمت فوقاني، این زن، كھ در عنفوان : در كنار آن، آرامگاه واالنتین بالبیاني ھمسر رنھ قرار داد
در قسمت تحتاني، ھمان زن زیبا با استخواني و سینھاي ; جواني نشان داده شده، جامھاي منقش در بر دارد

این خود بھ منزلھ اعتراضي شدید علیھ بیرحمي . پستانھایي فرورفتھ و خالي مجسم شده استچین خورده و 
ھا بتنھایي كافي بودند كھ در آن عھد پیلون را از  این آرامگاه. مسخره آمیز روزگار در مورد زیبایي است

گي ارزش ھر مجسمھساز فرانسوي مشھورتر كنند، ولي او تعداد زیادي مجسمھ بھ آنھا افزود كھ ھم
  . فراواني دارند و اكنون بیشتر در گنجینھ پایان ناپذیر فرانسھ، یعني لوور مضبوطند

یك مجسمھ سر زنده از : در آنجا نیز، در چند قدمي، آثار جانشینان پیلون را میتوان دید، كھ عبارتند از
آرامگاه آن دو مونمورانسي،  ;ھانري چھارم، اثر بارتلمي ترامبلھ، با تبسمي اسرارآمیز نظیر لبخند مونالیزا

ھاي باد كرده و در ھوا  و یك مجسمھ اثر پیر بریار، كھ زن عریاني است با گونھ; اثر بارتلمي پریور
در اینجا كسي خفتھ است كھ نامش در باد نوشتھ : ((مینویسد و گویي شعر كیتس را اصالح میكند و میگوید

تاریخي بھ یادگار كاردینال دوبرول، كار ژاك سارازن،  در نمازخانھ كوچكي در شانتیي اثري.)) شده است
بعضي از این مجسمھسازان در رم تحصیل كردند و از برنیني طرز آرایش افراطي، حركت و . دیده میشود

احساس ھیجان آمیز را آموختند، اما این زیادھرویھا تحت نظر ریشلیو سختگیر، و سلیقھ كالسیك لویي 
دیده )) قرن بزرگ((در مدالھاي بزرگ اثر ژان وارن ظرافت و كمال . دچھاردھم، بزودي متروك شدن

این شخص از لیژ بھ فرانسھ رفت، در آنجا اقامت گزید، و در تصویرھاي كوچكي كھ از ریشلیو، . میشود
  . مازان، و آن دتریش كشید چنان مھارتي از خود نشان داد كھ ھیچ مدالساز بعدي بھ آن پایھ نرسید

فرانسھ ھیچ مجسمھ، ساختمان، یا تابلویي از خود بھ جایي ننھاده بودند، ھنوز این كشور حس  اگر ھنرمندان
حتي در دوره آشفتھ میان سلطنت فرانسواي اول . احترام ما را بھ سبب آثار ھنري كوچكترش بر میانگیخت

ا، چوبكاریھا، و لویي چھاردھم، طرحھا، كندھكاریھا، میناكاریھا، طالكاریھا، خاتمكاریھا، آھنكاریھ
ھا، و طراحي باغھایي كھ ھنرمندان فرانسوي میساختند، با آثار مشابھ معاصران آنان در  بافتنیھا، فرشینھ

تصویرھایي كھ ژاك كالو از . فالندر و ایتالیا رقابت میكردند و، بھ عقیده جمعي، از آنھا نیز بھتر بودند
مال زنده بھ نظر میرسند، و مجموعھ سیاه قلمھاي او، كولیھا، گداھا، و افراد خانھ بھ دوش كشیده است كا

از مشاھده روزنھ مشبكي كھ بھ . شھرت یافتند) نقاش(دو قرن پیش از گویا )) مصایب جنگ((تحت عنوان 
بافتن فرشینھ مانند . گالري آپولون در لوور منتھي میشود، میتوان بھ استادي ھنرمندان در آھنكاري پي برد

ھاي رنگرزي را در  ژان گوبلن در قرن پانزدھم كارگاه. ي اھمیت بسیار داشتمجسمھ سازي یا نقاش
  . پاریس افتتاح كرده بود، و در قرن شانزدھم كارگاه فرشینھ بافي بھ آن افزده شد

. فرانسواي اول كارگاه دیگري در فونتنبلو تاسیس كرد، ھانري دوم كارگاه سومي در پایتخت بھ وجود آورد
ھنگامي كھ بھ دیدن سفیران اسپانیا در بایون رفت، بیست و دو فرشینھ را، كھ براي كاترین دو مدیسي 

این صنعت ھنري در عھد . فرانسواي اول بافتھ شده بودند، با خود برد تا ثروت و ھنر فرانسھ را نشان دھد
و  ھانري دوم رو بھ انحطاط نھاد، اما ھانري چھارم، با آوردن نسل جدیدي از طراحان، رنگرزان،

پنج نمونھ برجستھ آنھا، كھ از عصر او باقي . بافندگان فالندري بھ پاریس، آن را بھ حال اول باز گردانید
  . ، زینت بخش كتابخانھ مورگن نیویورك ھستند))شكار دیانا((ماندھاند یعني 

یزھا، صندلیھا، م. تزیینات داخلي تحت تاثیر سبك باروك، كھ از ایتالیا انتشار مییافت، قرار گرفت
ھاي ساختند و تا حد افراط عاج، الجورد، یشم، و عقیق در آنھا بھ كار میبردند یا  ھا، جعبھ صندوقھا، قفسھ

  . ھاي كوچك میآراستند آنھا را با مجسمھ
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در دوره لویي سیزدھم بسیاري از صندلیھا را با مخمل یا سوزنكاري یا فرشینھ میپوشاندند روي دیوارھا و 
در بخاریھاي دیواري، . سقفھا اشكال فراواني از گیاه و جانور میساختند یا میكشیدندروي سر ستونھا یا 

دیگر آن ناھمواري قرون وسطایي را بھ كار نمیبردند، و گاھي آنھا را با خطوط پیچ در پیچ ظریف و 
  . رنگارنگ میآراستند

بھ ساختن  ١۵٧۴ا سال یكي لئونار لیموزن كھ ت. در كوزھگري، دو مرد كھنسال بھ اوج ترقي رسیدند
و دیگري برنار پالیسي كھ  بودند،میناكاریھایي ادامھ داد كھ باعث شھرت او در زمان فرانسواي اول شده 

فتھ و فریفتھ كوزھگري بود و پالیسي شی. جان سالم بھ در برد ١۵٨٩تولد یافت و تا  ١۵١٠در سال 
كنجكاوي شورانگیزي داشت كھ او را بھ كشاورزي، شیمي، مذھب، و ھمھ موضوعات از تشكیل سنگھا 

وي خواص شیمیایي خاكھاي مختلف را براي تھیھ بھترین ماده جھت . گرفتھ تا ذات خداوند راغب میساخت
تھیھ كند كھ رنگھاي ظریف را بپذیرد و آنھا  كوره خود آزمایش كرد، و سالھا زحمت كشید تا میناي سفیدي

پالیسي نیمي از دارایي خود را صرف كوره سفالسازي كرد، و قصھ خود را بھ طرزي . را ثابت نگاه دارد
چون بھ علت فقر نمیتوانست كسي را استخدام . بر زبان آورد كھ گویي میخواھد چلیني را بھ مبارزه بطلبد

مجبور بودم آش :((میداد، و دستھاي خود را اغلب طوري میبرید كھ میگفت كند، ھمھ كارھا را خود انجام
پس از آنكھ ده سال بدین ترتیب ((و.)) ھاي پارچھ بستھ بودم، بخورم خود را با دستھایم، كھ آنھا را در تكھ

ایم بھ ساق پاھ. كار كردم، بھ اندازھاي الغر شدم كھ ھیچ ماھیچھاي روي بازوھا یا ساق پاھایم دیده نمیشد
وقتي كھ راه میرفتم، جورابھایم روي . اندازھاي الغر شدند كھ قادر بھ نگاھداري بند جورابھایم نبودند

. ھمسایگانش او را بھ جادوگري و عدم توجھ بھ خانوادھاش متھم میكردند.)) كفشھاي كھنھام میافتاد
مینایي از لعاب قوس قزحي  ، مخلوطي را یافت كھ در جستجوي آن بود، و١۵۵٠سرانجام، در حدود سال 

ھایي بھ كار برد كھ بھ طرز درخشاني با ماھیھا،  ساخت و آن را براي متداول كردن ظرفھا و مجسمھ
كاترین دو . سوسمارھا، مارھا، سنگھا، و حشرات، و پرندگان، یعني ھمھ مظاھر طبیعت،آراستھ میشدند

گلزار خود مشعوف شد و بھ كوزھگر از گذاشتن این فسیلھاي مصنوعي در باغ و ) مدیچي(مدیسي 
. سالخورده كارگاھي در تویلري عطا كرد، و او در این محیط تازه حوریھایي نیز بھ تزیینات خود افزود

وي اگرچھ ھوگنویي متعصب بود، در كشتار سن بارتلمي جان سالم بھ در برد، زیرا كاترین و درباریانش 
اتحادیھ كاتولیكھا  ١۵٨٨اما در سال . و عقاید عجیب او بودند شیفتھ گلدانھا، ظرفھا، فنجانھا، شمعدانھا،

چنین  ١۵٩٠دستور تازھاي براي تعقیب پروتستانھا صادر كرد، و پالیسي در زندان باستیل خود در سال 
  :نوشت

استاد برنار پالیسي در ھشتاد سالگي در زندان باستیل، بھ سبب مذھبي كھ [ ١۵٨٩در واقع ]در این سال 
زندانبان بھ عمھ این نیكمرد، كھ براي . ... وي قرباني بدبختي، بدرفتاري، و فقر شد. گذشتداشت، در

گفت كھ اگر میخواھد او را ببیند، جسدش را با سگان در كنار باروھا . ... احوالپرسي بھ زندان رفتھ بود
  . خواھد یافت، محلي كھ او را در آنجا مثل سگان انداختھ است

VII -  پوسن و نقاشان  

فرشینھ بافھاي فالندر ھنر خود را در پاریس برتر از . فرانسھ از لحاظ نقاشي ھنوز تابع فالندر و ایتالیا بود
. سایر ھنرھا نشان داده بودند، و نقاشان آن ناحیھ در پاریس، لیون، تولوز، مونپلیھ، و بوردو پیشرفت كردند

ندر، كھ در فرانسھ مقیم بودند، تھیھ شدند، مانند بھترین تابلوھاي فرانسوي در این زمان توسط ھنرمندان فال
در (توسط فرانسوا كلوئھ، تابلو ھانري چھارم مغرور ) مضبوط در لوور(تابلو زیباي الیزابت اتریشي 

  . توسط فرانس پوربوس كھین، و بھتر از ھمھ ریشلیو كار فیلیپ دو شامپني) شانتییي

دانشجویان ھنردوست بھ . اما در این دوره نفوذ ایتالیا در نقاشي فرانسوي بیش از نفوذ سایر كشورھا بود
و پس از بازگشت، میان ایدآلیسم استادان فلورانسي قرن ) گاھي ھم بھ خرج دولت فرانسھ(رم میرفتند 

سیمون ووئھ از چھارده سالگي . دشانزدھم و رئالیسم بدبینانھ استادان بولوني و ناپلي قرن ھفدھم مردد بودن
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چنان شھرتي بھ عنوان نقاش بھ دست آورد كھ سھ كشور براي استخدام او با یكدیگر رقابت ) ١۶٠۴(
چارلز اول كوشید كھ او را در لندن نگاه دارد، ولي بارون دوسانسي او را بھ عنوان سفیر بھ . میكردند

احمد اول رسید و، پس از یك ساعت مشاھده دقیق در آنجا سیمون بھ خدمت سلطان ; قسطنطنیھ فرستاد
ووئھ، پس از مراجعت بھ ایتالیا، عاشق ونیز، ورونزه، و . سیماي وي، شبیھ بسیار قابل توجھي از او كشید

  . سپس شیفتھ كار اوادجو در رم شد

در سال . نددوكھا و كاردینالھاي رم بھ اندازھاي بھ او مھرباني كردند كھ وي پانزده سال در ایتالیا ما
لیور بھ عنوان مستمري بھ وي پرداختھ بود، او را بھ  ٠٠٠,۴لویي سیزدھم، كھ ھر سال مبلغ  ١۶٢٧

پس از . فرانسھ فراخواند، بھ عنوان نقاش دربار بھ كار گماشت، و آپارتماني در لوور در اختیار او گذاشت
قصر ریشلیو را تزیین كرد،  ووئھ نمازخانھ كوچك. مدت كوتاھي، ھمھ در فرانسھ خواھان او شدند

ھاي قصر، و تابلوھایي براي  تصویرھایي پیرامون محراب كلیساي سنت اوستاش، طرحھایي براي فرشینھ
از آنجا كھ سفارشھاي زیادي دریافت داشتھ بود، ھمكاران خود را در مكتبي گرد آورد كھ . درباریان كشید

در اینجا بود كھ وي لوسوئور، مینیار، . آمدبھ صورت فرھنگستان سلطنتي نقاشي و مجسمھ سازي در
كارھایي كھ از او باقي ماندھاند بھ دشواري شھرت او . لونوتر، بوردون و لوبرن را استخدام و تربیت كرد

ولي او در تاریخ فرانسھ این مقام مھم را داراست كھ نقاشان عصري عالي را تربیت كرده . را تایید میكنند
  . است

اي آنتوان، لویي، و ماتیولونن با دلسوزي متاثر كنندھاي طرحھایي از زندگي كشاورزان سھ برادر بھ نامھ
این سھ نفر در زندگي كشاورزان . كشیدند، و بدین ترتیب در تابلوھاي عصر تغییراتي بھ وجود آوردند
تیجھ كھ اخیرا در ن(ژرژ دوالتور . مذكور فقر خاموش و نیروي ترسناك فرانسھ قرن ھفدھم را میدیدند

تابلوھاي . مانند آنھا قلم موي خود را در خدمت بینوایان بھ كار برد) تقریظ نقادان شھرت یافتھ است
با توجھ بھ اینكھ . متناسب او تحت عنوان مرد دھقان و زن دھقان تقریبا در قلھ نقاشیھاي این دوره میایستند

دالر فروخت،  ٠٠٠,۵٠٠بھ مبلغ  ١٩۶٠موزه ھنري متروپلیتن در نیویورك تابلو فالگیر او را در سال 
ھمچنین نھضت مخصوصي در نقاشي فرانسھ در این عصر پیدا شد كھ . میتوان بھ شھرت كنوني او پي برد

عطف توجھ ھنرمندان از دربار بھ كلبھ پیوستگي داشت، و آن عبارت از تكامل فن منظره سازي بھ عنوان 
  . عاملي اصلي در ھنر تصویري بود

و ھنگامي كھ پس از نبرد ایوري در خانھ نیكوال د . سن سربازي در ارتش ھانري چھارم بودپدر نیكوالپو
لزمان مستقر شد، دختر او را، كھ زني كشاورز بود و حتي نمیتوانست اسم خود را بنویسد، بھ زني گرفت 

ھا  بیشھ پسرشان شیفتھ دشتھا و. و شروع بھ كشت و زرع در مزرعھاي نزدیك لزآندلي در نورماندي كرد
كانتن وارن براي تزیین كلیسایي بھ لزآندلي آمد، . شد و توانست لحظاتي از آنھا را با مداد یا قلم تصویر كند

نیكوكاري جوان كار او را مشتاقانھ تماشا كرد، و با خواھش و تمنا از او درسھایي در ترسیم و نقاشي 
در . براي فراگرفتن ھنر بھ پاریس گریخت) ١۶١٢(پس از حركت وارن، نیكوال در ھیجده سالگي . گرفت

آنجا چند ماھي را در گرسنگي گذرانید، اما این وضع نتیجھ بسیار مطلوبي بخشید، زیرا وي بھ گراورھایي 
یكي آنكھ خط : نیكوال از این گراورھا دو الھام گرفت. برخورد كھ رموندي از روي آثار رافائل میساخت

  . مدت ھشت سال كوشید كھ بھ آن شھر برسد. نكھ رم پایتخت ھنر استوسیلھ ھنر است نھ رنگ، و دیگر ای

بار دیگر ھمان . زماني تا حدود فلورانس پیش رفت، ولي تھیدست و مایوس و بیمار بھ پاریس بازگشت
ناچار بازگشت تا براي پرداخت قرضھا . عمل را از سر گرفت، ولي طلبكاري او را در لیون گرفتار كرد

جوواني باتیستا  ١۶٢٢در سال . در قصر لوكزامبورگ بھ نقاشیھاي جزئي بپردازد و تھیھ غذاي خود
ترسیمھاي . ماریني، كھ بھ پاریس آمده بود، او را براي مصور كردن شعر آدونھ بھ خدمت خود درآورد

  . پوسن باعث تمجید ماریني و سفارشھاي دیگري شدند

سرانجام بھ  ١۶٢۴صرفھ جویي كرد، و در سال  نیكوال تصویرھایي از روي بیمیلي كشید، در پول خود
  . دیدار رم نایل آمد
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در اینجا جواني را خواھید دید كھ : ((ماریني نزد كاردینال فرانچسكو باربریني از او تعریف كرد و گفت
در این مورد تجزیھ و تحلیلي را كھ (است )) دیوانھ نقاشي((جواني كھ )) شوري شیطنت آمیز دارد

پوسن دیوانھ ایتالیا نیز بود، ولي نھ بھ سبب نقاشیھاي استادان ). از خود كرده است تغییر دادھایم ھیروشیگھ
از و نھ بھ سبب فرسكوھایي كھ ; دوره رنسانس، بلكھ بھ سبب كمال قسمتھاي بازمانده از فوروم در رم

شاید او . دوران باستان مانده بود، بلكھ بھ خاطر خود رم، یعني دورنماھا، دشتھا، درختھا، و حتي خاك آن
  . نیز مانند شیفتگان بعدي در شگفت بود از اینكھ چرا خداوند نگذاشتھ است كھ وي در ایتالیا متولد شود

نتیجھ این كار ; رمانیكوس را بسازدكاردینال باربریني براي آزمایش بھ او دستور داد كھ تابلو مرگ گ
حامیان او، خواه . رضایت بخش بود، و پوسن پس از مدت كوتاھي ھمھ سفارشھا را بھ انجام رساند

كلیسایي خواه غیر كلیسایي، مشتاق تصویر زنان عریان بودند، و او تا چندي با كشیدن تابلوھایي از زنان، 
براي كاردینال اومودئو، و منظرھاي از باده گساري براي ریشلیو، ھمگي را ارضا  فلورامانند پیروزي 

سرانجام در رم مقیم شد و در سي و شش سالگي با دختري ھفدھسالھ ازدواج كرد و با او و آثار خود . كرد
ریشلیو و لویي سیزدھم او را بھ پاریس فرا خواندند، و پوسن ) ١۶۴٠(آنگاه . ده سال بھ خوشي زیست

در پاریس بھ او احترام .)) مثل كسي خواھم رفت كھ او را محكوم كرده باشند با اره بھ دو نیم شود: ((گفت
كرون برایش مستمري معین كردند، ولي او از رقابت نفرت آمیز ھنرمندان  ١٠٠٠فراواني گذاشتند و مبلغ 

). ١۶٣٣(از این رو، چشم از منافع آینده خویش پوشید و شتابان بھ ایتالیا بازگشت . در رنج بود پاریسي
سپس خانھاي بر فراز تپھ پینچیان در مجاورت منزل كلود لورن خرید، و در آنجا تا پایان عمر، دلبستھ بھ 

  . خانھ خویش و آرام قانع و مشغول، زیست

جز . السیك داشت و نمونھ نظم، اندازه، و خویشتنداري وي بودزندگي او مانند تابلوھایش تركیبي ك
مثل تیسین بھ امور دنیوي ; مثل رافائل عاشقي شوریده نبود; ابزارھاي خود، نشانھاي از ھنرمندي نداشت

بیشتر بھ یكي از . داراي نبوغي شیطنت آمیز نبود) بر خالف گفتھ ماریني(و مثل میكالنژ ; نمیپرداخت
میگویند . از خانواده خود مواظبت میكرد و قروض خود را میپرداخت: سط شباھت داشتافراد طبقھ متو

!)) دلم بھ حالت میسوزد كھ نوكر نداري: ((كاردینال ماسیمو، پس از مشاھده كارگاه سادھاش، بھ او گفت
ي ھر روز صبح رو!)) من ھم دلم بھ حال شما میسوزد چون نوكران زیادي دارید: ((پوسن در پاسخ گفت

ھنگامي كھ . تپھ قدم میزد، سپس تمام روز تابلو میكشید، و بیشتر بھ كار خود تكیھ میكرد تا بھ الھام گرفتن
از ھیچ چیز غفلت : ((چندي بعد شخصي از او پرسید كھ چگونھ بھ استادي رسیده است، وي جواب داد

  احتمال . یار بودبا در نظر گرفتن روشھاي طاقت فرسا و یك تنھ او، محصول كارش بس)) نكردم

بھ . تابلو باقي ماندھاند ٣۴٢میرود كھ چھار صد تابلو كشیده باشد، زیرا میدانیم كھ بعضي از آنھا گم شده و 
این مقدار باید ھزار و سیصد نقشھ بیفزاییم، كھ صد عدد آن را قصر وینزر بھ سبب دقیق و صاف بودن 

ھاي بیجان  او بھ صورت مجسمھتصویرھاي لخت . استادي او در تنوع نبود. خطھاي آنھا نگاه داشتھ است
پوسن بھ منزلھ مجسمھسازي بود كھ قلم مو در دست داشت و . مایل بودیم كھ بیشتر شھواني باشند; است

دختران زیبایي ((ھاي آسماني ھنر میشمرد و میگفت  زنان را مجسمھ میدانست اگر چھ گاه گاه آنان را نمونھ
باعث شادي روح و جسم ما نمیشوند، زیرا  كارهي زیبا مزون ھاي نیم میبینیم كمتر از ستونھا كھ در كوچھ

بعضي . در مورد نمایش دادن موضوعات مربوط بھ كتب مقدس مھارت نداشت.)) ھایي از آنانند اینھا نسخھ
ھا از پا درآمده است، مردان  ، مانند مرد فلسطیني كھ در كنار دروازهاز این موضوعات را خوب نشان داد

  . نابیناي اریحا، والیعاذر و ربكا كھ بسیار زیبا و در عین حال مجلل است

ھاي كالسیك، و در برابر زمینھاي از آرامش  تخصص او در نشان دادن اساطیر كالسیك، در میان خرابھ
  . كالسیك بود

میان مردم انتخاب نمیكرد، بلكھ آنھا را، با قوه تخیلي آمیختھ بھ عشق و توھم، از  ھاي خود را از نمونھ
زیبایي اندام زني را در . دوران قدیمي برمیگزید كھ در آن ھمھ مردان نیرومند، و ھمھ زنان زیبا بودند

ین طور ھم. تابلو چوپان آركادي مالحظھ كنید كھ پوسن در پي دستور كولبر براي لویي چھاردھم كشید
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آیا .)) من نیز وقتي در آركادیا بودم: ((جملھاي را كھ روي گور چوپان نوشتھ شده و بدین مضمون است
این حرف پوسن است كھ خواب میدید كھ او نیز در یونان با اورفئوس و خدایان زندگي كرده است تشییع 

مھیجترین كار اوست، و این  ئورودیكھبھترین اثر كالسیك پوسن است، ولي اورفئوس و  فوسیونجنازه 
ص احساساتي از اینكھ آن شخ. ھاي نومید كننده گلوك را بھ یاد میآوریم شاید از آن لحاظ است كھ ما نغمھ

داستان در دورنما محو شده است ناراحت میشود، زیرا در حقیقت پوسن نھ تنھا مرد بلكھ زن را دوست 
ھا و آسمان دل بستھ بود، یعني بھ ھمھ آن دورنماي فراگیري  نداشت و بھ وسعت حیرت انگیز دشتھا، بیشھ

است، و مصائب بشري در چشم انداز فضا و كھ تغییر در آن بھ آرامي صورت میگیرد، از ثبات خجل 
از این رو بزرگترین تصویرھاي او عبارتند از چشم اندازھایي كھ در آنھا بشر، چنانكھ . زمان محو میشوند

  . در نقاشیھاي چیني با زیست شناسي جدید معمول است، موضوع جالبي نیست

خص كنندھاي نكشیده یا عنواني سرسري ھاي مش اگر پوسن قیافھ. این چشم اندازھا عالي ولي یكنواختند
  ننوشتھ بود، بندرت ممكن بود یكي از آن تابلوھا را از آثار دیگر او تمیز 

   

  

از . پوسن خط را عاقالنھ ولي بھ افراط دوست میداشت. موزه دھیم. چوپان آركادیا: پوسن ٣۵تصویر 
از این رو عجب نبود اگر ھنرمندان بعدي علیھ . رنگھاي مختلف غافل میماند و بیشتر با قھوھاي كار میكرد

ایي كھ داراي مع الوصف آن دورنماھ. كھ از درختانش میچكید اعتراض كردند)) چاشني قھوھاي((
كھ مسحور روشنایي (روشنایي و رنگ مالیمي ھستند و باعث خشنودي مردي چون را سكین نمیشدند 

در روزگار ما، كھ عقاید مختلفي درباره نقاشي پدید آمده است، آرامشي بھ ما ) زننده آثار ترنر شده بود
و آن عبارت از ھماھنگي اجزا در كل در اینجا عقیده كالسیك را درباره زیبایي میتوان دریافت، . میبخشند
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باشد، چنانكھ ممكن است نقاشي بد یك كودك از این )) تعبیر((است، نھ اینكھ ھنر، طبق عقیده جوانان، باید 
در میان اصلي كھ از یك طرف مبني بر اعتیاد بھ سبكي مخصوص، و از طرف دیگر بر . قبیل بھ شمار آید

و تمایل نقاشي ایتالیایي در قرن ھفدھم، پوسن این اصل كالسیك را  پایھ سبك باروك بود، و علي رغم نیرو
ھیچ رنگ تند، ھیچ اشك، ھیچ غرابت، ھیچ تضاد : ھمیشھ در نظر داشت كھ در ھیچ كاري افراط نباید كرد

ھنر او ھنري مردانھ است، بیشتر بھ آثار كورني شباھت . مصنوعي سایھ روشن نباید وجود داشتھ باشد
  . ثار راسین، و بیشتر بھ آثار باخ میماند تا بتھووندارد تا بھ آ

از خود كشیده است میتوان دید كھ چشمانش، در نتیجھ نقاشي یا مطالعھ در  ١۶۵٠در تصویري كھ در سال 
زیاد مطالعھ میكرد و میكوشید كھ جزئیات زندگي یونان و روم قدیم را . روشنایي كم، اندكي خستھ شدھاند

در اواخر عمر . زمان لئوناردو داوینچي بھ بعد، ھنرمندي چنان دانشمند دیده نشده بوداز . بھ دقت فراگیرد
بھ عالقھ ) ١۶۶۴(مرگ زنش در پنجاه و یك سالگي . چشمانش ضعیف شده بودند و دستش میلرزید
در این وقت یكي از . خود او نیز یك سال بعد درگذشت. پایداري كھ میان آن دو وجود داشت خاتمھ داد

در مجاورت آرامگاه او در كلیساي بخش سان لورنتسو، شاتوبریان .)) درگذشت آپلس((: انش نوشتدوست
، بھ عنوان شخصیتي جاودان، بنایي یادگاري از مرمر، براي شخص جاودان دیگري، برپا كرد و )١٨٢٩(

  : ي آن نوشترو

  از طرف دو شاتوبریان بھ نیكوال پوسن براي عظمت ھنرھا و سربلندي فرانسھ 

در مورد كشیدن تابلو از چشم اندازھا، سرسختترین رقیب او، ھمسایھ و در عین حال دوستش، كلود ژلھ 
ھر شغلي، ولو او نیز مشتاق ایتالیا بود، و . بود كھ بھ سبب تولدش در لورن بھ كلود لورن موسوم شده بود

پسترین كارھا، را نیز براي در آنجا را میپذیرفت كشوري كھ ھر جا چشم كار میكرد یادگاري از ھنر 
در رم شاگرد آگوستینوتاسي شد، رنگھا را براي . مسیحیان یا اثر الھام دھندھاي از دوره باستان دیده میشد

زاران طرح آزمایشي و ھمچنین سیاه ھ. براي او آشپزي كرد، و از وي ھنر آموخت. او در ھم آمیخت
كارھا را آھستھ و دقیق انجام میداد، و . قلمھایي كشید كھ اكنون خبرگان با نظر تحسین بھ آنھا مینگرند

سرانجام او نیز نقاش شد و سفارشھاي فراواني از . گاھي دو ھفتھ را صرف یك نكتھ جزئي میكرد
پس از مدت كوتاھي، خانھاي بر فراز تپھ . د، دریافت داشتكاردینالھا و پادشاھان، كھ كار او را میستودن

پینچیان خرید و بھ اتفاق پوسن جھت بر آوردن تقاضاھاي جدید مردم در مورد تابلوھاي مناظر طبیعي 
  . مشغول كار شد

وي بھ این كار رغبت نشان داد، زیرا زمین و آسمان رم را بھ اندازھاي دوست میداشت كھ اغلب پیش از 
ورشید برمیخاست تا خلقت روزانھ نور را تماشا كند، و تغییرات نامحسوس سایھ روشن را، كھ بر طلوع خ

در نظر كلود، نور عامل محض در . اثر باال آمدن تدریجي خورشید روي میداد، بھ روي تابلو بیاورد
بھ چھره و اگر چھ عالقھ نداشت كھ مانند ترنر ; تصویر نبود، بلكھ موضوع عمده او بھ شمار میرفت

خورشید خیره شود، نخستین كسي بود كھ توانست نور را بھ عنوان پوششي گستردني مورد مطالعھ قرار 
وي بازي نامحسوس ھوا را بر روي دشتھا و برگھا و ابرھا و آبھا درك . دھد و این موضوع را بفھماند

فرار را با ھنر خود پابرجا  میكرد، ھر لحظھ آسمان را تازه و بدیع میدانست، و ظاھرا میكوشید كھ لحظھ
. لرزش بادبانھا را ھنگام تالقي با باد، و عظمت كشتیھا را ضمن حركت آنھا در دریا دوست داشت. كند

ھمچنین فریبندگي نقاط دور، منطق و سحر چشم اندازھا، و شور مشاھده بي پایاني فضا در آن سوي 
  . نامرئي را احساس میكرد

ھا، پایھ  ھا، خرابھ طبق توصیھ پوسن، ساختمانھاي كالسیكي مانند پرستشگاه. دتنھا عالقھ او بھ دورنما بو
ھا را در تابلوھاي خود آورد، و شاید مقصودش این بود كھ وقار دوران قدیم را بھ  ستونھا، و مجسمھ

و اگر چھ حاضر شد كھ تعدادي شكل آدمي نیز بھ چشم انداز طبیعت بیفزاید، دل ; منظرھاي زودگذر ببخشد
تابلوھاي دورنماي خود ((او )) ;بدون جھت وارد میكرد((آن شكلھا را . او بھ این چیزھاي زاید راغب نبود

عنوانھا و داستانھاي این تابلوھا جھت اعطاي امتیاز بھ اشخاصي .)) را میفروخت و آن شكلھا را میبخشید

pymansetareh@yahoo.com



ھاي  یحي یا بر حسب قصھبودند كھ نمیتوانستند معجزه نور و راز فضا را، بدون لطف افسانھاي مس
اما در حقیقت براي كلود تنھا یك موضوع وجود داشت جھان با مداد و نیمروز و . كالسیك، درك كنند

وي براي گالریھاي اروپا تابلوھاي مختلفي بھ ارث گذاشت كھ نامھاي آنھا مفھومي ندارند، اما . شامگاه
  . زھاي استعاري از شعر و فلسفھ استاصل اعتقاد بھ وحدت وجودي كھ در آنھا احساس میشود آمی

ھاي آرام طبیعت را بھ طور فریب دھندھاي  ممكن است حرف راسكین را بپذیریم كھ كلود و پوسن جنبھ
نشان دادند، عظمت آن را نفھمیدند، و میل شدید آن را بھ ویرانگري بیرحمانھ در نظر نگرفتند، اما بر اثر 

از این تاریخ بھ بعد، بتدریج این سنت با شكل و . ھ وجود آمدكارھاي آنان، سنت بزرگ دورنما سازي ب
ھاي مربوط بھ كتاب مقدس و اساطیر شروع بھ رقابت كرد، و راه براي نمایش  شمایل سازي و قصھ

  . طبیعت توسط دو نفر از خانواده رویسدالھا و كورو ھموار شد

روس و مانسار، پوسن و لورن این ریشلیو و وحدت ملي، كورني و فرھنگستان، مونتني و مالرب، دوب
لویي چھاردھم از این میراث عظیم . براي سرزمیني كھ در حال جنگ بود محصول مختصري نبود

  . برخوردار شد و در بزرگترین دوره تاریخي فرانسھ سلطنت كرد

  فصل ھفدھم 

  

  شورش ھلند 

١۵۵۵ -١۶۴٨  

I - صحنھ گرداني  

روز . امپراتور شارل پنجم متصرفات ھلندي خود را بھ پسرش فیلیپ دوم واگذار كرد ١۵۵۵اكتبر  ٢۵در 
بعد، فیلیپ در برابر اتاژنرو در بروكسل سوگند وفاداري اعیان را استماع كرد و قول داد كھ حقوق و 

ات متقابل صحنھ را براي این تعھد. امتیازات آن ھفده ایالت را طبق سنت و عھدنامھ و قانون محفوظ بدارد
  . یكي از بزرگترین درامھا در تاریخ آزادي فراھم كردند

ھلندي نھ تنھا زبان ھفت . ھلند در آن ھنگام شامل بلژیك و ھلند كنوني بود. صحنھاي در ھم پیچیده بود
ان چھار ، بلكھ زب)ھوالند، زیالند، اوترشت، فریسالند، گرونینگن، اوورایسل، و گلدرالند(ایالت شمالي 
ھاي فرانسوي،  ضمنا والون، از لھجھ; در شمال بلژیك بود) فالندر، برایان، مالین، و لیمبورگ(ایالت دیگر 

ھمھ این ایاالت، بھ . تكلم میشد) آرتوا، والون فالندر، كامبره، تورنھ، انو، و نامور(در شش ایالت جنوبي 
  . اپسبورگ بودندانضمام دوكنشین مجاور لوكزامبورگ، تحت تسلط خانواده ھ

اكثر مردم كاتولیك بودند، ولي مذھب آنھا از نوع اومانیسم تھذیب كنندھاي بود كھ توسط  ١۵۵۵در سال 
و معموال در رم در دوره رنسانس رواج داشت، نھ نوع . اراسموس در نیم قرن پیش از آن تبلیغ شده بود

پس . تكامل یافتھ بود)) كافران((ن جنگ علیھ دلتنگ كننده و ناسازگاري كھ در اسپانیا در نتیجھ چندین قر
، آیین لوتر و مخالفت با غسل تعمید از آلمان بھ آن نواحي رخنھ كرد، و سپس عده بسیاري ١۵٢٠از سال 

شارل پنجم كوشید كھ جلو این ھجومھا را بگیرد، . از پیروان كالون از آلمان، سویس و فرانسھ بھ آنجا رفتند
)) آگھي((اپي یا اسقفي دستگاه تفتیش افكار را در ھلند برقرار ساخت و بھ وسیلھ و براي این منظور نوع پ
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. اعالم كرد كھ اگر كسي از اصول كاتولیك منحرف شود، بھ وحشت انگیزترین مجازاتھا گرفتار خواھد آمد
. شدند ، این مجازاتھا بندرت بھ مورد اجرا گذاشتھ١۵۵٢اما پس از تضعیف قدرت او بر اثر عھدنامھ پاسو 

فیلیپ، كھ بر . جمعي در روتردام چند تن از مخالفان غسل تعمید را از اعدام نجات دادند ١۵۵٨در سال 
مردم بیمناك شدند كھ مبادا . اثر پیشرفت بدعتھا بھ وحشت افتاده بود، آگھیھا و مجازاتھا را از سر گرفت

  . د برقرار سازدوي بخواھد نوع اسپانیایي تفتیش افكار را با ھمھ خشونتش در ھلن

دو بندر آنورس و آمستردام مركز تجارت اروپاي شمالي . آیین كالون بھ مذاق بازرگانان سازگار میآمد
بیمھ بھ تنھایي . بودند، و واردات و صادرات، معامالت قماري، و ھمھ گونھ فعالیت مالي در آنھا دیده میشد

و صدھا ) ین، ماس، آیسل، وال، سكلت، و لیسرا(ھا  در رودخانھ. باعث ثروت ششصد نمایندگي شده بود
ھا در  امور تجاري باعث رونق صنایع و كارخانھ. ترعھ، انواع حمل و نقل با سكوت انجام میگرفتند

شده ) بروكسل، گان، ایپر، تورنھ، واالنسین، نامور، مالین، لیدن، اوترشت، و ھارلم(بسیاري از شھرھا 
تسلط داشتند آیین كاتولیك را بھ منزلھ ستون محكم ثبات سیاسي،  پیشھ وراني كھ بر این شھرھا. بودند

اما عالقھاي بھ روحانیان باشكوه نداشتند، و از سھمي كھ بھ طبقھ . اجتماعي، و اخالقي میدانستند
تحصیلكرده و غیر مذھبي جھت اداره امور پیروان كالون و اجراي سیاست او داده بودند اظھار خشنودي 

ھمھ چیز، از مالیاتي كھ توسط دولت اسپانیا بر امور اقتصادي ھلند بستھ شده بود شكایت  بیش از. میكردند
  . داشتند

قسمت اعظم زمین در . طبقھ كشاورز بیش از دیگران از شورش صدمھ میدید و كمتر از ھمھ سود میبرد
تصرف بزرگاني بود كھ بھ اشراف آلمان و فرانسھ در دوره ملوك الطوایفي شباھت داشتند، و ھمین 

یاالت جنوبي در ا) كنت ھورن(فیلیپ دو مونمورانسي . اشخاص بودند كھ زمینھ استقالل را فراھم آوردند
نیز در فالندر و لوكزامبورگ داراي امالك وسیعي بود و ) اگمون/كنت د(المورال . اراضي وسیعي داشت

وي در چند نبرد بھ اندازھاي دلیرانھ جنگید كھ مورد توجھ . توانست با دوشسي از باواریا ازدواج كند
كانتن بھ سوي پیروزي رھبري ھمین شخص بود كھ لشكر فیلیپ را در سن . شارل و فیلیپ قرار گرفت

وي در قصر شاھانھ خود چنان جوانمردانھ ولي بھ افراط مھمانداري كرد كھ بھ طرز ناراحت . ١۵۵٧كرد 
چنین اشخاصي، بھ انضمام اشراف كوچكتر بسیاري، با نظري حریصانھ بھ . كنندھاي گرفتار قرض شد

خود را با تصرف اموال كلیسا ثروتمند كرده ثروت كلیسا مینگریستند و بھ سرگذشت بارونھاي آلماني كھ 
بھ عقیده آنان، صالح در آن بود كھ پادشاه از اراضي دیرھا تعدادي مركز فرماندھي . ((بودند گوش میدادند

سواره نظام با شكوھي بھ جاي گروھي شكم پرست و تنبل و سبحھ گردان ((و بدین ترتیب )) نظامي بسازد
خانواده او در ایالت . بود) اورانژ/گیوم د(و با كفایتترین مالكان ویلیام آرنج ثروتمندترین .)) بھ وجود آورد

ولي او لقب خود . آلماني ھسن ناسو و در ناحیھ اطراف ویسبادن و ھمچنین در ھلند امالك فراواني داشت
رگ متولد ویلیام، كھ در شھر آلماني دیلنبو. را از شاھزاده نشین كوچك اورانژ در جنوب فرانسھ گرفتھ بود

ولي براي آنكھ بتواند امالك عمش رنھ را . ، تا یازده سالگي با آیین لوتر پرورش یافت)١۵٣٣(شده بود 
  قانونا بھ ارث ببرد، بھ بروكسل 

شارل پنجم بھ او عالقھ مند شد و دختري بھ نام آن اھل اگمون را، كھ . رفت و بھ مذھب كاتولیك درآمد
او  ١۵۵۵واج او درآورد و در مراسم استعفاي معروف خویش در سال وارث كنت بورن بود، بھ عقد ازد

سپس فیلیپ او را، كھ بیست و دو سال بیش نداشت، ولي بھ . را بھ عنوان مالزم عمده خویش برگزید
زبانھاي فالندري، آلماني، اسپانیایي، فرانسوي و ایتالیایي مسلط بود، بھ عنوان یكي از وزراي مختار خود 

در آنجا ویلیام در كارھا چنان بھ خوبي داوري كرد و چنان . ھدنامھ بھ كاتو كامبرزي فرستادبراي بستن ع
فیلیپ بھ او عنوان مشاور دولت و . نام نھادند)) خاموش((مواظب گفتار خود بود كھ فرانسویھا او را 

منصوبش ) ھوالند، زیالند، و اوترشت(در چند ایالت  درداد، و بھ عنوان ستادھا و )) پشم زرین((شھسوار 
  . اما ویلیام روشي خودسرانھ در پیش گرفت و فیلیپ ھرگز او را نبخشید. كرد

بلند و زورمند بود، و ھمگي، جز دشمنان، را شیفتھ . این شاھزاده جوان اندامي زیبا و دستي گشاده داشت
بھ عنوان رھبر نظامي، ھمیشھ با ناكامي مواجھ شد، اما بھ عنوان سیاستمداري . فصاحت و ادب خود میكرد
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لي رغم مخالفت ماھر، ایستادگي انعطاف پذیر و شجاعت صبورانھاش باعث شد كھ نقایص او، ع
توفیق او در معاملھ با افراد . نیرومندترین قواي سیاسي و نظامي اروپا، كشور جدیدي، بھ وجود آورد

دشمنانش او را متھم میكردند بھ اینكھ . بیشتر بود تا با ارتشھا، و سرانجام این استعداد بھ سود او تمام شد
شاید ھم حق داشتند، ولي ھمھ رھبران . میدھد مذھبش را براي رفع نیازمندیھاي شخصي یا سیاسي تغییر

عدھاي ھم از ازدواجھاي او  .بودندكشورھا در آن قرن مذھب را بھ صورت وسیلھاي سیاسي درآورده 
برآمد، كھ دختر ثروتمند )) آن((د ازدواج با ویلیام پس از مرگ زن اول خود، درصد. مذمت میكردند

طبق مراسم آیین لوتر با او عروسي كرد، ; ، بودساكسشاھزاده پروتستان، بھ نام موریس امیر برگزیننده 
تقریبا مشاعر  ١۵۶٧در سال )) آن. ((ان خودداري ورزیداز گرویدن بھ فرقھ پروتست ١۵٧٣ولي تا سال 

ضمن آنكھ این زن ھنوز حیات داشت، ویلیام از . خود را از دست داد و تحت سرپرستي دوستان گذاشتھ شد
این . پنج كشیش پروتستان فتوا گرفت كھ با شارلوت دو بوربون از خانواده سلطنتي فرانسھ ازدواج كند

  . درگذشت ١۵٨٢وي بھ سال . دنیا آغاز كرده و بھ آیین پروتستان درآمده بوددختر از دیر زنان تارك 

  

ریكس موزئوم، ویلیام پس از آنكھ یك سال در مرگ او سوگواري كرد، زن . ویلیام خاموش: میرولت
. چھارمي بھ نام لوئیز دوكولینیي گرفت كھ دختر دریاساالري بود كھ در كشتار سن بارتلمي كشتھ شده بود

. رغم و شاید بھ سبب ھمین ازدواجھا بود كھ ویلیام صاحب امالك فراواني شد و پولي در كیسھ نداشت علي
روزي كھ سراسیمھ تصمیم بھ صرفھ جویي . فلورن مقروض بود ٠٠٠،٠٠٠،١، در حدود ١۵۶٠در سال 

  . گرفت، بیست و ھشت تن از آشپزھاي خود را بیرون كرد

پدرش، كھ در بروكسل . ھ طرز خانمان براندازي مرتكب اشتباه شدفیلیپ در معاملھ با بزرگان ھلند ب
اما . تربیت یافتھ بود، این اشخاص را میشناخت، بھ زبان آنان سخن میگفت، و با آنان عاقالنھ رفتار میكرد

فیلیپ، كھ در اسپانیا بزرگ شده بود، فرانسوي و ھلندي نمیدانست و قادر نبود با بزرگان بھ لطف و مدارا 
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ھمچنین از اسراف و تبذیر، میگساري، و رفتار غیر جدي آنان . ار كند و بھ عادات آنان احترام بگذاردرفت
آنان نیز . با زنان در خشم بود، باالتر از ھمھ اینكھ ادعاھاي آنان را در مورد تجدید قدرت سلطنت نمیفھمید

نیاییھا بھ مناصب پرمنفعت در ھلند، و بھ نوبھ خود از غرور شدید او، میل او بھ تفتیش افكار، انتصاب اسپا
  . جا دادن سربازان اسپانیایي در آن كشور خشمگین بودند

ھنگامي كھ از اشراف و پیشھ وراني كھ اتاژنرو را تشكیل میدادند پول خو است، آنان بھ شكایت او مبني بر 
گذشتھ از این، بر اثر . آنكھ پدرش و جنگھاي اخیر كسري زیادي در خزانھ بھ بار آورده است گوش ندادند

فلورن و اخذ یك درصد مالیات از مستغالت و دو در صد از اموال  ٠٠٠,٣٠٠,١تقاضاي او براي دریافت 
منقول، بھ وحشت افتادند و حاضر بھ تصویب این مالیاتھا نشدند، ولي فقط مبالغي را تصویب كردند كھ بھ 

 ٠٠٠,٠٠٠,٣ل بعد او دوباره بھ آنان دستور داد كھ سھ سا. نظر آنھا براي نیازمندیھاي جاري كافي بودند
. آنان نیز پذیرفتند، بھ شرط آنكھ ھمھ سربازان اسپانیایي از خاك ھلند فرا خوانده شوند. گیلدر فراھم آورند

فیلیپ این امتیاز را بھ آنان داد، ولي با گرفتن اجازه از پاپ براي تاسیس یازده اسقف نشین جدید در ھلند، 
مرداني بھ این مقامات جھت اجراي فرمانھاي پدرش علیھ بدعت، از تاثیر استمالت آمیز آن  و انتصاب

، )و دیگر ھلند را ندید(با كشتي بھ سوي اسپانیا حركت كرد  ١۵۵٩اوت  ٢۶ھنگامي كھ در . امتیاز كاست
  . زمینھ اقتصادي و مذھبي آن كشمكش عظیم فراھم شد

II - ١۵۶٧- ١۵۵٩: مارگریت پارما   

پ، مارگریت دوشس پارما را، كھ دختر نامشروع شارل پنجم از زني فالندري بود، بھ نیابت سلطنت فیلی
مارگریت در ھلند پرورش یافتھ بود و با وجود اقامت طوالني در ایتالیا، اگر چھ قادر بھ فھمیدن . گماشت

ن را تحمل میكرد، ولي این زن متعصب نبود و عقاید دیگرا. زبان ھلندي نبود، زبان فالندري را میفھمید
وي زن باكفایت و . كاتولیك دینداري پاھاي دوازده دوشیزه را میشست و بھ آنان جھیز فراواني میداد

  . مھرباني بود كھ بھ طور ناراحت كنندھاي در گرداب انقالب گرفتار آمد

اگمون و اورانژ عضو شوراي دولتي . قدرت او، بر اثر مشاوراني كھ فیلیپ تعیین كرده بود، محدود شد
در . بودند، اما چون آراي خود را با وجود سھ عضو دیگر بیاثر میدیدند، دیگر در آن شركت نكردند

قف آراس بود كھ حكومت سھ گانھاي كھ بھ وجود آمد، شخصیتي كھ بر دیگران تسلط داشت آنتوان پرنو اس
این شخص نسبت بھ توانایي و استعداد خویش مردي نیكوكار . در تاریخ بھ كاردینال دوگرانول شھرت یافت

او نیز مانند مارگریت متمایل بھ وسایل مسالمت آمیز در رفتار با بدعتگذاران بود، ولي چنان . بود
اقدامات نایب السلطنھ و او . را درك نمیكردسرسپرده آیین كاتولیك و مقام سلطنت بود كھ تمرد و نافرماني 

بر اثر اصرار فیلیپ، مبني بر آنكھ ھیچ قدم مھمي بدون تصویب پادشاه نباید برداشتھ شود، عقیم میماندند، 
كاردینال با اطاعت از اوامر پادشاه . ھا طول میكشید كھ فرمان او از مادرید بھ بروكسل برسد زیرا ھفتھ

ھاي اسقفي مخالف بود، چون فیلیپ  داد، و اگر چھ در نھان با افزایش حوزه محبوبیت خود را از دست
اقلیت پروتستان با خشم و . اصرار داشت كھ چھار اسقفیھ براي ھفده ایالت كافي نیست، او نیز تسلیم شد

در ماه مارس . غضب میدید كھ اسقفھاي جدید باعث ترویج دستگاه تفتیش افكار طبق رویھ پاپ ھستند
اورانژ، اگمون، و ھورن كھ خود كاتولیك بودند نامھاي بھ فیلیپ نوشتند و گرانول را بھ نقض  ،١۵۶٣

آنھا كاردینال را مسئول اسقفھاي جدید . حقوق ایاالت، كھ پادشاه موظف بھ حفظ آنھا بود، متھم كردند
و آرزو داشت با  خود مارگریت از بھ قدرت رسیدن او ناخشنود بود. دانستند و خواھان بركناري او شدند

سرانجام . اشراف ناراضي، كھ در نظر وي جھت صیانت نظم اجتماعي حایز اھمیت بودند، كنار بیاید
فیلیپ، پس از مدتھا مقاومت، . او نیز توصیھ كرد كھ گرانول بھ مقام دیگري گماشتھ شود) ١۵۶٣سپتامبر (

از  ١۵۶۴مارس  ١٣گرانول در . ندتسلیم شد و آن وزیر مغرور را دعوت كرد كھ از مرخصي استفاده ك
در این ھنگام اشراف بھ . بروكسل بیرون رفت، ولي ھمچنان جزو مشاوران معتمد پادشاه باقي میماند

  . شوراي دولتي بازگشتند
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ھا را میفروختند، و ظاھرا نایب السلطنھ از  بعضي از گماشتگان آنان آراي قضایي، مقامات، و عفو نامھ
فیلیپ از اسپانیا مراقب آن بود و آن را تشویق میكرد و . كار تفتیش افكار باال گرفت .غنایم بھره مند میشد

 ١۵۶١در سال . تقریبا روزي بدون اعدام نمیگذشت. نام بدعتگزاران مشكوك را براي مارگریت میفرستاد
یكي از ; دندتامس كالبرگ را در تورنھ زنده زنده در آتش افكن; ژلن دومولر را در اودنارد بھ آتش سوختند

مخالفان غسل تعمید را با ھفت ضربھ شمشیري زنگزده در برابر چشمان زنش قطعھ قطعھ كردند، و آن 
برتران لوبال، كھ از این وحشیگریھا بھ خشم آمده بود، طي . زن از وحشت مشاھده آن منظره درگذشت

محراب شتافت، نان مقدس را  مراسم عشاي رباني در عید میالد مسیح بھ كلیساي تورنھ حملھ برد، بھ سوي
اي مردم گمراه، آیا این چیز : ((از دست كشیش ربود، آن را زیر پا انداخت، و فریاد كنان بھ حاضران گفت

ماموران او را شكنجھ دادند، دست و پاي )) را بھ جاي عیسي مسیح خداوند و نجات دھنده خود میدانید
، زبانش را از بن قطع كردند، و او را واژگون روي آتش راست او را تا پیدا شدن استخوانھایش سوزاندند

در لیل، روبر اوژیھ و زن و فرزندش از آن لحاظ در آتش افكنده شدند كھ . نگاه داشتند و بتدریج كشتند
  . پرستش نان مقدس را بت پرستي كفر آمیزي میدانستند

ھایش چندان مستبدانھ و بیرحمانھ بودند كھ شوراي  ھلند شخصي بود بھ نام پترتیتلمان، كھ شیوه كماذايتور 
شھرداري بروژ، كھ ھمھ اعضاي آن كاتولیك بودند، او را نزد نایب السلطنھ بھ عنوان مردي وحشي 

یكشد، بدون ھیچ گونھ مانع قانوني محاكمھ میكند، ھایشان بیرون م معرفي كردند و گفتند كھ مردم را از خانھ
دادرسان فالندر . آنچھ را كھ دلش میخواھد بر زبان آنان میگذارد، و سپس ھمگي را بھ مرگ محكوم میكند
مارگریت از . در نامھاي بسیار جدي خطاب بھ فیلیپ از او استدعا كردند كھ بھ این بیدادگریھا پایان دھد

رفتار كرد، ولي اعدامھا )) با احتیاط و فروتني((كار محجوبانھ خواھش كرد كھ رئیس دستگاه تفتیش اف
فیلیپ از تیتلمان حمایت كرد، و بھ نایب السلطنھ فرمان داد كھ دستورھاي شوراي . ھمچنان ادامھ یافتند

ي شوراي دولتي اعتراض كرد و گفت كھ بعض. را بدون رحم یا وقفھ بھ مورد اجرا بگذارد) ١۵۶۴(ترانت 
  . از این دستورھا با امتیازات مسلم ایاالت مغایرند، و از این رو از انتشار آنھا جلوگیري كرد

ویلیام، فرمانرواي اورانژ، كھ مایل بود وحدت ھلند را با حفظ آزادیھاي سیاسي دیرین آن نگاه دارد، 
در تایید . تازه بود پیشنھاد كرد كھ كسي متعرض مذاھب مختلف نشود، و این سیاست براي آن عصر كامال

اگر پادشاه تصور میكند كھ مردم ھلند براي مدت نامحدودي : ((این سیاست، بھ شوراي دولتي چنین گفت
من ھر اندازه سخت پایبند مذھب كاتولیك باشم، . تن بھ فرمانھاي بیرحمانھاش خواھند داد، در اشتباه است

ع خود حكومت كنند و آزادي مذھبي را از آنھا باز قبول نمیكنم كھ پادشاھان بخواھند بر وجدان اتبا
اگمون بھ مادرید فرستاده . كاتولیكھا بھ پروتستانھا پیوستند و فرمانھاي مذكور را ظالمانھ دانستند.)) بگیرند

اگمون اگرچھ . و مارگریت بھ طور خصوصي از این تقاضا پشتیباني كرد. شد تا آن فرمانھا را تعدیل كند
اسقفھاي ایپر، نامور، گان، و سنتومر در ماه . ز تمام پذیرفتھ شد، با دست تھي بازگشتدر اسپانیا بھ اعزا

عریضھاي بھ حضور فیلیپ تقدیم داشتند و استدعا كردند كھ در آن فرمانھا تغییري بدھد و  ١۵۶۵ژوئن 
مھ این فیلیپ در مقابل ھ.)) مردم را بھ آرامي و با محبتي پدرانھ نصیحت كند، نھ با خشونت قضایي((

اعتراضھا پاسخ داد كھ حاضر است صدھزار نفر را قرباني كند، ولي دست از سیاست خود بر ندارد، و 
  : این دستور ساده را براي عامالن دستگاه تفتیش افكار فرستاد ١۵۶۵در اكتبر 

آسماني،  در مورد تفتیش افكار مایلم كھ این كار مانند سابق و بھ مقتضاي ھمھ قوانین، خواه انساني خواه
ھمھ زندانیان . من از صمیم قلب طرفدار آنم، و از شما میخواھم كھ دستورھاي مرا اجرا كنید. انجام گیرد

اگر عدھاي میترسند آن . محكوم رابكشید، و نگذارید كھ بر اثر غفلت و ضعف و سو نیت قضات فرار كنند
ماشت كھ دل و غیرت بیشتري داشتھ فرمانھا را بھ مورد اجرا بگذارند، بھ جاي آنان مرداني خواھم گ

  . باشند

). ١۵۶۵نوامبر  ۴(مارگریت فرمان فیلیپ را گردن نھاد، و دستور اجراي كامل فرمانھا را صادر كرد 
اورانژ و اگمون دوباره از شوراي دولتي كناره گرفتند، و اورانژ، سایر اشراف، و گروه زیادي از قضات 

ھا و اوراقي انتشار دادند و از زجر و تعقیب انتقاد  ستانھا جزوهپروت. حاضر بھ اجراي فرمانھا نشدند
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دكانھا . بازرگانان خارجي كھ احساس میكردند انقالبي در شرف تكوین است، از ھلند بیرون رفتند. كردند
بسیاري از پروتستانھاي ھلند . بستھ شدند، تجارت از رونق افتاد، و آنورس بھ صورت شھر مردھاي درآمد

تان یا آلمان گریختند و در انگلستان باعث تكامل آن صنایع نساجي شدند كھ در قرن ھفدھم با ھلند بھ انگلس
  . شروع بھ رقابت كرد، و در قرن ھیجدھم منجر بھ انقالب صنعتي شد

بعضي از آنھا لویي، كنت  ١۵۶۵در دسامبر . بسیاري از اشراف كوچكتر پنھاني بھ فرقھ پروتستان پیوستند
برادر كوچكش، یان فان ; فیلیپ فان مارنیكس، لرد سنت الد گوند; )دلیر و كوچك ویلیام برادر(ناسو 

و دیگران در قصر كنت كولمبورخ در بروكسل گرد آمدند ; ھندریك، كنت آو بردرود; مارنیكس، لرد تولوز
اتحادیھاي بھ تنظیم كردند، از تاسیس دستگاه تفتیش افكار لب بھ انتقاد گشودند، و )) مصالحھ نامھاي((و 

، در حدود چھارصد نفر از این اشراف كوچك بھ ١۵۶۶آوریل  ۵در . منظور منحل كردن آن تشكیل دادند
بھ او تقدیم داشتند و تقاضا كردند از پادشاه بخواھد كھ بھ تفتیش )) درخواستي((قصر نایب السلطنھ رفتند و 

ند كھ اجراي فرمانھا را تا دریافت پاسخ فیلیپ افكار و فرمانھاي سابق در ھلند خاتمھ دھد، و از وي خواست
مارگریت جواب داد كھ عریضھ آنھا را بھ حضور پادشاه خواھد فرستاد، اما خود اجازه . موقوف سازد

ندارد كھ اجراي فرمانھا را بھ تعویق بیندازد، با وجود این، ھمھ مساعي خود را بھ كار خواھد برد كھ 
مشاوران نایب السلطنھ چون دریافت كھ وي بر اثر تعداد و تصمیم شاكیان یكي از . فرمانھا را تعدیل كند

ھمپیمانان )) چطور، خانم، سركار از این گداھا میترسید: ((مرعوب شده است، بھ او قوت قلب داد و پرسید
بسیاري از آنان جامھ خاكستري زیر و خورجین و كاسھ را، كھ از مشخصات ; با اكراه این نام را پذیرفتند

بھ منزلھ شعار انقالب درآمد، و تا یك سال ھمین اشراف جوان )) زنده باد گدایان((; برگزیدند. گدایان بود
  . بودند كھ شورش را رھبري كردند و پرورش دادند

و از محبوبیت آن در میان اكثر مردم آگاه كرد و مساعي خود را )) درخواست((مارگریت، فیلیپ را از آن 
پادشاه با لحني ظاھرا استمالت آمیز پاسخ داد . و بھ منظور تعدیل فرمانھا از سرگرفتبراي متقاعد ساختن ا

كھ امیدوار است بدعت بدون خونریزي بیشتر قلع و قمع شود، و قول داد كھ ظرف مدت ) ١۵۶۶مھ  ۶(
) یيبارون دومونتین(از طرف دیگر، شوراي دولتي نیز فلوران دو مونمورانسي . كوتاھي از ھلند دیدن كند

فیلیپ آنان را بھ . و ماركي دو برگون را بھ حضور او فرستاد تا تقاضاي نایب السلطنھ را تایید كنند
مھرباني پذیرفت، نامھاي بھ مارگریت فرستاد، و موافقت خود را براي الغاي تفتیش افكار در ھلند اعالم 

  . دھد داشت، و حاضر شد ھر كسي را كھ نایب السطنھ توصیھ كند مورد عفو قرار

پیروان كالون، لوتر، و ھمچنین آنا باتیستھا از وقفھاي كھ در طوفان پدید آمد استفاده كردند و علنا بھ اجراي 
واعظان ; تعداد زیادي از فراریان پروتستان از انگلستان، آلمان، و سویس بازگشتند. مراسم خود پرداختند

ھایي براي مردان و  ، چرمسازان و دباغان موعظھمختلف از راھبان پیشین، دانشمندان الھیات، كالھسازان
. ، ایراد كردند))زنده باد گدایان((زنان پرشور، كھ بسیاري از آنان مسلح بودند و ھمگي فریاد میزدند 

 ٢٨(آمبرواز ویل، كھ با كالون درس خوانده بود، نزدیك شھر تورنھ، براي شش ھزار نفر موعظھ كرد 
مان محل، كشیش دیگري براي ده ھزار نفر، و ھفتھ بعد براي بیست دو روز بعد، در ھ). ١۵۶۶ژوئن 

روزھاي . بھ نظر میرسید كھ نیمي از مردم فالندر بھ آیین پروتستان گرویدھاند. ھزار نفر موعظھ كرد
. یكشنبھ ضمن آنكھ مردم در اجتماعات پروتستان حضور مییافتند، كلیساھا و شھرھا تقریبا خالي میشدند

ایالت ھوالند شایع شد كھ پتر گابریل شیرین سخن قرار است در اوورین نزدیك ھارلم  ھنگامي كھ در
موعظھ كند، ھزاران تن از پروتستانھا بھ آنجا شتافتند و با خواندن سرودھاي روحاني دشتھا را بھ لرزه 

ي ھزار نزدیك آنورس، تعداد شركت كنندگان در مجامع پروتستان بھ پانزده ھزار بھ قولي س. درآوردند
نایب السلطنھ بھ اولیاي امور انورس دستور داد كھ از این . نفر، كھ تقریبا ھمگي مسلح بودند، میرسید

ولي آنان در پاسخ گفتند كھ نیروي ; اجتماعات، بھ عنوان خطري كھ كشور را تھدید میكرد، جلوگیري كنند
ن عزیمت پادگان اسپانیایي قوایي در خود مارگریت از زما. نظامي آنھا غیر كافي و غیر قابل اعتماد است

نایب السلطنھ از . در آنورس چنان آشوبي برپا بود كھ امور اقتصادي متوقف شده بودند. اختیار نداشت
او نیز . تقاضا كرد كھ بھ آنجا برود و میان كاتولیكھا و پروتستانھا صلح برقرار كند) اورانژ/گیوم د(ویلیام 
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عات خود را بھ حومھ شھر محدود كنند، اسلحھ را از دست مردم بگیرند، واعظان را ترغیب كرد كھ اجتما
  . و بدین وسیلھ آتش فتنھ را فرونشاند

بھ رھبري لویي، كنت ناسو، در سن ترون، در اسقف نشین )) گدا((دو ھزار ) ١۵۶۶ژوئیھ (در ھمین ماه 
د خود طرح كردند، بدین معني ھایي براي پیشرفت مقاص لیژگرد آمدند و، ضمن فریادھاي سرورآمیز، نقشھ

كھ تصمیم گرفتند با پروتستانھاي آلمان رابطھ برقرار كنند و از آنھا لشكري بھ وجود آورند كھ، در 
ژوئیھ لویي و دوازده نفر دیگر،  ٢۶در . صورت حملھ دشمنان بھ پروتستانھاي ھلند، بھ كمك اینان بشتابند

ھاي  لسلطنھ تقاضا كردند كھ اتاژنرو را تشكیل دھد و توصیھكھ بھ جامھ گدایان درآمده بودند، از نایب ا
از آنجا كھ جواب او صریح نبود، آنان تلویحا گفتند كھ شاید مجبور . اورانژ، اگمون، و ھورن را بپذیرد

لویي، با اغماض برادر محتاطش ویلیام، بیدرنگ شروع بھ گردآوري چھار . شوند از خارج استمداد كنند
اوت، فیلیپ سندي رسمي بدین مضمون امضا كرد كھ  ٩در . گروھان در آلمان كرد ھزار سوار و چھل

اوت بھ رم اطالع  ١٢پیشنھاد عفو را از او بزور گرفتھاند و خود دیگر موظف بھ اجراي آن نیست، و در 
اوت، گروھي از پروتستانھا، كھ  ١۴در . داد كھ موقوف ساختن تفتیش افكار مربوط بھ تصویب پاپ است

تحریك واعظان تمثالھاي مذھبي را بت میدانستند، بھ ترتیب وارد كلیساھاي سنتومر شدند، تمثالھا و  بھ
ھاي مشابھي در ایپر،  محرابھا را درھم شكستند، و ھر گونھ تزییني را از میان بردند، در ھمان ھفتھ گروه

روز شانزدھم و ھفدھم، عوام در آنورس، در . كورتره، اودنارد، و واالنسین بھ ھمان اقدامات دست زدند
شیشھ بندھاي منقوش و صلیبھا و سایر تمثالھا، ; وارد كلیساي جامع شدند و محرابھا را در ھم ریختند

گورھا را شكافتند و ; ھا و ظرفھاي مخصوص عشاي رباني را شكستند ھمچنین ارگھا و گلدوزیھا و پیالھ
ي رباني را نوشیدند، كتاب دعاھاي گرانبھا را سپس شراب مخصوص عشا; زیور آالت اجساد را برداشتند

ھا را از  آنگاه نردبان و طناب آوردند و مجسمھ. سوزاندند، و شاھكارھاي ھنري را زیر پا انداختند
ھاي آنورس  پس از این جریانات، فریاد كنان از كوچھ. ھا بیرون كشیدند و آنھا را با پتك شكستند طاقچھ

ھا را سوزاندند، و  ي كلیسا و صومعھ را خراب كردند، كتابخانھ صومعھگذشتند، تمثالھا و زیورھاي س
بھ تورنھ رسید، شور )) غضب كالوني((ھنگامي كھ خبر این . ھا را از دیرھا بیرون راندند راھبان و راھبھ

ال تنھا در فالندر چھارصد كلیسا از تمث. تمثال شكني در آنجا نیز درگرفت، و دارایي كلیساھا بھ تاراج رفت
در كولمبورخ، كنت خوش مشرب در جریان خرابكاري شركت جست و بھ طوطیھاي خود نان . خالي شد

در سایر نقاط، بعضي از كشیشان سابق قرصھاي نازكي از فطیر را كھ در عشاي رباني . مقدس خوراند
دام، لیدن، این شور و ھیجان از فالندر بھ ایاالت شمالي، آمستر. خورده میشد روي چنگال برشتھ كردند

اكثر رھبران پروتستان از این خرابیھا . دلفت، اوترشت، و سرانجام بھ گرونینگن و فریسالند سرایت كرد
ھا و  انتقاد كردند، ولي بعضي از آنان، با مالحظھ اینكھ خطر زیادي متوجھ كسي نشده بود، تخریب مجسمھ

  . ندانستند)) نبدعتگذارا((تصویرھا را جنایت آمیزتر از زنده زنده سوزاندن 

در این كشور ھمھ : ((مارگریت پارما از برابر این طوفان گریخت و در نامھاي خطاب بھ فیلیپ نوشت
ولي نایب السلطنھ در . فیلیپ منتظر وقتي شد كھ بتواند انتقام بگیرد.)) چیز آزاد است، جز مذھب كاتولیك

با )) موافقتنامھاي((اوت  ٢٣در . ازاتي بدھدبرابر عوام مسلح و رھبران بیباك مجبور شد كھ بھ آنان امتی
  امضا كرد، بدین مضمون كھ مذھب )) گدایان((نمایندگان 

كالون، در نقاطي كھ تا آن وقت رایج بود، مجاز باشد، بھ شرط آنكھ كسي مزاحم مراسم كاتولیكھا نشود، و 
ر شدند كھ در صورت اجراي سخنگویان ھمپیمانان حاض. پروتستانھا نیز اسلحھ خود را در خانھ بگذارند

بدین ترتیب زجر و تعقیب متوقف، و تا مدتي صلح و آرامش . این موافقتنامھ از طرف دولت، پراكنده شوند
  . برقرار شد

ویلیام در . و نھ پادشاه اسپانیا ھیچ یك نمیخواستند كھ قضایا بھ ھمینجا خاتمھ یابد) دوك اورانژ(نھ ویلیام 
خود او اگر چھ اسما كاتولیك بود، از . ان عاملي براي كسب استقالل ھلند میدیدپیشرفت آیین پرشور پروتست

ھمھ مقامات دولتي چشم پوشید، از خود دستگاھي جاسوسي بھ وجود آورد، و براي گردآوري پول و 
پنج روز بعد، دوك آلوا، بھ دنبال دستور فیلیپ، از اسپانیا خارج ). ١۵۶٧آوریل  ٢٢(سرباز بھ آلمان رفت 
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د تا براي انتقام گیري از شورشیان كالوني قوایي فراھم كند، و بدون تمكین از كسي، ھر گونھ بدعت، ش
  . شورش، و آزادي را از ھلند براندازد

III  -١۵٧٣- ١۵۶٧:آلوا در ھلند   

فرناندو آلوارث د تولدو، معروف بھ دوك آلوا، كھ در این ھنگام پنجاه و نھ سال داشت، گویي تصویري بود 
در بیست سالگي . راست، بلند، الغر، با چشمان سیاه، پوست زرد، و ریش سفید: كھ ال گركو كشیده است

ت ارتش شد و در نتیجھ در آغاز جواني وارد خدم. لقب مشھور و امالك وسیع خود را بھ ارث برده بود
فیلیپ پس از آنكھ او را جزو محارم خود كرد، ھمیشھ با . شجاعت، كیاست، و خشونت خویش شھرت یافت

عقیده او نظیر عقیده سربازي بود كھ با  ناگھانيدر این رویداد . ھاي او گوش میداد خوشرویي بھ توصیھ
انضباط و دینداري اسپانیایي پرورش یافتھ باشد، یعني معتقد بود بھ اینكھ شورشیان باید بدون ترحم قلع و 

فیلیپ بھ او اختیار تام داد و او را . قمع شوند، زیرا ھر امتیازي كھ داده شود باعث تشدید مخالفت خواھد شد
آلوا بھ ایتالیا رفت و در آنجا، مخصوصا از میان پادگان اسپانیایي در میالن و ناپل، . ))بھ امان حق سپرد((

سپس آنان را بھ جامھ فاخر ملبس كرد، آخرین . لشكري برگزیده مركب از دھھزار سرباز گرد آورد
نام  سالحھا و جوشنھا را در اختیارشان گذاشت، و آنان را با دوھزار روسپي، كھ بھ طرز شایستھاي ثبت

از آنجا، از طریق آلپ، بورگوني، لورن، و . كرده و بھ كار گماشتھ شده بودند، خشنود ساخت
اگمون با كمال خضوع و با دو . وارد بروكسل شد ١۵۶٧اوت  ٢٢لوكزامبورگ، بھ سوي ھلند رفت و در 

  اما مارگریت با تاسف . اسب كمیاب بھ استقبال او شتافت
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ریكس از او دیدار كرد، زیرا چنین میپنداشت كھ برادرش او را كنار . لم كيمنتسب بھ وی. دوكھ د آلوا
گذاشتھ و در خواست او را نپذیرفتھ است، آن ھم وقتي كھ نایبالسلطنھ نظم و ترتیبي انساني برقرار ساختھ 

ض ھنگامي كھ آلوا سربازان اسپانیایي را در شھرھاي بزرگ ھلند مقیم كرد، مارگریت لب بھ اعترا. است
از این رو مارگریت از .)) حاضرم كھ ھمھ ننگ را تقبل كنم: ((گشود، ولي دوك با خونسردي بھ او گفت

پادشاه نیز با اعطاي مستمري تسالبخشي خواھش او را پذیرفت، و . فیلیپ اجازه خواست كھ استعفا كند
كھا، كھ بھ او احترام كاتولی. نایبالسلطنھ در ماه دسامبر بروكسل را ترك و بھ سوي پارما عزیمت كرد

میگذاشتند، از رفتنش متاسف شدند و پروتستانھا نیز، كھ میدیدند شدیدترین سختگیري او در مقایسھ با 
نایبالسلطنھ و فرمانرواي جدید . بیرحمي عمدي آلوا مالیم بھ نظر خواھد آمد، بر عزیمتش تاسف خوردند

  . ند از بدعت آماده ساختدر قلعھاي در آنورس مقیم شد و خود را براي تطھیر ھل

نخست اگمون و ھورن را بھ شام دعوت كرد از آنان بھ خوبي پذیرایي نمود، سپس دستور داد كھ آنان را 
آنگاه ھیئتي بھ نام ). سپتامبر ٧(دستگیر و تحت نظر قواي فراواني در قلعھاي در گان زنداني كنند 

ھفت نفر . موسوم شد، تشكیل داد)) شوراي خون((، كھ توسط پروتستانھاي وحشتزده بھ ))شوراي آشوبھا((
از اعضاي آن ھلندي و دو تن اسپانیایي بودند، ولي تنھا این دو نفر حق راي داشتند، و آلوا در ھر قضیھاي 

طبق دستور او شورا میبایستي ; كھ مخصوصا مورد توجھ او بود، تصمیم نھایي را بھ خود اختصاص میداد
مخالفت با كلیساي كاتولیك یا حكومت اسپانیا بودند بیابد، دستگیر كند، در  ھمھ افرادي را كھ متھم بھ

شورا عامالني . دادگاھي خصوصي بھ محاكمھ بكشد، و محكومان را بدون ترحم یا وقفھ بھ مجازات برساند
. را براي جاسوسي فرستاد و خبرچینان را ترغیب كرد كھ علیھ خویشان و دوستان خود گزارش دھند

كشور ممنوع شد، و نیز مقرر شد كھ صاحبان كشتي در صورت كمك رساندن بھ مھاجران، بھ  خروج از
ھر شھري كھ در جلوگیري از آشوب و تنبیھ شورشیان موفق نشود، مجرم شناختھ شود و ; دار آویختھ شوند

ر را در نف ١۵٠٠تنھا در یك صبح حدود . ھزاران تن دستگیر شدند. كارمندانش را زنداني یا جریمھ كنند
ھاي سي،  محاكمات بھ اختصار برگزار میشد، گاھي دستھ. بسترشان دستگیر كردند و بھ زندان فرستادند

، ھشتاد و چھار تن از )١۵۶٨ژانویھ (در یك ماه . چھل، یا پنجاه نفري در یك زمان محكوم بھ اعدام میشدند
  . اھالي واالنسین اعدام شدند

یافت نمیشد كھ در غم یكي از اعضاي خود، كھ بھ فرمان شوراي پس از چندي، خانوادھاي در فالندر 
كوچكترین انتقاد . بندرت كسي در ھلند جرات اعتراض داشت. آشوبھا دستگیر یا كشتھ شده بود، اشك نریزد

را بھ دام اندازد، ) دوك اورانژ(آلوا احساس میكرد كھ چون توانستھ است ویلیام . مترادف با توقیف شدن بود
  . لكھدار شده است موفقیتش

شوراي آشوبھا ادعانامھاي علیھ آن امیر، برادرش لویي، شوھر خواھرش كنت فان دن برگ، بارون دو 
مونتینیي ھنوز در اسپانیا . مونتینیي، و سایر رھبران صادر و آنان را متھم بھ تشویق بدعت و شورش كرد

در ) كنت بورن(ویلیام بھ نام فیلیپ ویلیام  پسر. بھ سر میبرد، زیرا فیلیپ او را بھ زندان انداختھ بود
او در آنجا بھ صورت كاتولیك . او را دستگیر كردند و بھ اسپانیا فرستادند. دانشگاه لوون تحصیل میكرد

ویلیام بھ عنوان مردي شورشي اعالم شد و ھر كسي . پرشوري تربیت شد و اصول پدر را انكار كرد
ویلیام در صدد تشكیل لشكري بر آمد، و بھ برادر خود . قتل برساند میتوانست او را با معافیت قضایي بھ

از . سپس از امیران لوتري استمداد كرد، ولي عكسالعمل آنان ضعیف بود. لویي نیز دستور داد كھ چنین كند
  . الیزابت نیز كمك خواست، اما او ھم راه احتیاط را در پیش گرفت

كنتھاي فان دن برگ، . شینگ مبالغي پول براي او رسیداز آنورس، آمستردام، لیدن، ھارلم، و فال
ھا، و اثاث  خود او جواھر، ظروف، فرشینھ. فلورن فرستادند ٠٠٠,٣٠كولمبورخ، و ھوگشتراتن ھر یك 

سرباز فراوان یافت میشد، زیرا سربازان . فلورن تھیھ كرد ٠٠٠,۵٠گرانبھاي خویش را فروخت و 
رواداري مذھبي براي . ذھبي فرانسھ، تھیدست بھ آلمان بازگشتھ بودندمزدور، در نتیجھ وقفھ در جنگھاي م

ویلیام سیاست الزمي بود، زیرا او میبایستي پیروان لوتر و كالون را بھ زیر پرچم خود گرد آورد و بھ 
نقشھ . كاتولیكھاي ھلند اطمینان دھد كھ مذھب آنھا در نتیجھ جدایي ھلند از اسپانیا دچار اشكال نخواھد شد
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قرار بود كھ ھوگنوھاي فرانسھ بھ آرتوا در جنوب ; او این بود كھ سھ لشكر در یك زمان بھ حملھ بپردازند
باختري حملھ كنند، ھوگشتراتن سربازان خود را علیھ ماستریشت در جنوب رھبري كند، و لویي كنت 

گشتراتن دفع شد، ولي حملھ ھوگنوھا و سربازان ھو. ناساو از آلمان وارد فریسالند در شمال خاوري شود
آلوا فرمان اعدام اگمون وھورن را ). ١۵۶٨مھ  ٢٣(لویي در ھایلیگرلھ بر سربازان اسپانیایي فایق آمد 

صادر كرد تا از سھھزار سربازي كھ از آن دو نفر بھ انضمام گان حفاظت میكردند براي جنگ استفاده 
، قواي تضعیف شده لویي را در یمینگن سپس با این نیروي امدادي بھ سوي فریسالند پیش رفت. كند

  . ، و ھفت ھزار تن از سربازان او را بھ خاك ھالك افكند)ژوئیھ ٢١(شكست داد 

در ماه اكتبر، ویلیام با بیستوپنج ھزار سرباز . لویي از یكي از مصبھاي رودخانھ امس شنا كنان فرار كرد
كري كوچكتر ولي منظمتر در اختیار داشت، زرنگي آلوا، كھ لش. بھ برابان رفت تا با آلوا نبردي قاطع كند

سربازان . كرد و حاضر بھ مبارزه نشد و فقط بھ حمالت خرابكارانھاي در پشت سر دشمن مبادرت ورزید
ویلیام، كھ مواجبي دریافت نداشتھ بودند، از جنگیدن خودداري كردند، و او ناچار آنان را بھ جاي امني در 

سپس در جامھ دھقاني از فرانسھ بھ آلمان رفت و در آن كشور، براي . كنده كردفرانسھ برد و آنان را پرا
جنگ ((با این نبردھاي مصیبتآمیز . گریز از دست قاتالن، پیوستھ محل اقامت خود را تغییر داد

با شدت بي سابقھاي ادامھ ) ١۶۴٨(شروع شد، كھ از سوي ھلندیھا تا پیروزي نھایي آنان )) ھشتادسالھ
فیلیپ با بانكداران جنووایي . وا تا مدتي یكھتاز مغرور صحنھ نبرد بود، اما او نیز پولي نداشتآل. یافت

ولي ناوگان مسلح انگلیسي . دوكاتو از طریق دریا براي آلوا بفرستند ٠٠٠,۴۵قرار گذاشتھ بود كھ 
یل نبود در مقابل چنین كشتیھاي آنان را مجبور كردند كھ در بندر پلیموت لنگر بیندازند، و الیزابت، كھ بیم

آلوا مجلس اشراف و نمایندگان شھرھا را بھ . پولي بھ ویلیام كمك كند، آن را با معذرت بسیار ضبط كرد
بروكسل فرا خواند و بھ آنان گفت كھ باید بیدرنگ یك درصد از تمام اموال، و پنج درصد بھ طور دایم از 

  . ز ھر فروشي مالیات اخذ شودھر گونھ انتقال مستغل، و ده درصد بھ طور دایم ا

نمایندگان اعتراض كردند و گفتند كھ چون بسیاري از چیزھا ظرف یك سال چند بار دست بھ دست میشوند، 
در ; سپس پیشنھادھاي آلوا را بھ شوراھاي ایالتي ارجاع كردند. چنین مالیاتي بھ منزلھ ضبط آنھا خواھد بود

; بھ تعویق اندازد ١۵٧٢لوا مجبور شد مالیات ده درصد را تا سال آنجا مخالفت بھ اندازھاي شدید بود كھ آ
فلورن ساالنھ براي مدت دو سال  ٠٠٠,٠٠٠,٢و در این ضمن بھ مالیات یك درصد و اعانھاي بھ مبلغ 

از آنجا كھ اوترشت از پرداخت آن . حتي گردآوري مالیات یك درصد نیز دشوار و پر خرج بود. قناعت كند
وا یك تیپ سرباز در میان منازل آن شھر مقیم ساخت، و چون باز مقاومت ادامھ یافت، استنكاف كرد، آل

وي مردم آن ناحیھ را خیانتكار شمرد، امتیازات آنان را از میان برد، و ھمھ دارایي اھالي را بھ نفع پادشاه 
ر این ھنگام تقریبا د. ھمین مالیاتبندي و نحوه اخذ آن بود كھ آلواي شكست ناپذیر را شكست داد. ضبط كرد

و چون تحمیالت او مانع از فعالیت ; ھمھ مردم، خواه كاتولیك، خواه پروتستان، بھ مخالفت او برخاستند
آلوا، كھ در امور . بازرگاني كھ پیشرفت ھلند وابستھ بھ آن بود میشد، خشم آنان پیوستھ افزایش مییافت

ف پولھاي بانكداران جنووایي بھ وسیلھ الیزابت، جنگي بیش از امور اقتصادي تبحر داشت، در مقابل تصر
الیزابت، . معاملھ بھ مثل كرد و اموال انگلیسیھا را در ھلند ضبط و تجارت با انگلستان را ممنوع كرد

بیدرنگ در انگلستان كاالھاي ھلندي را متصرف شد و تجارت انگلستان را معطوف بھ بندر ھامبورگ 
دكانھا بستھ شدند، بیكاري باال . انحطاط تجارت را احساس كردند پس از مدت كوتاھي، ھلندیھا. كرد

گرفت، و طبقھ نیرومند پیشھوران، كھ اعدام پروتستانھا و غارت كلیساھا را با شكیبایي تحمل كرده بودند، 
حتي كشیشان كاتولیك، كھ . پنھاني بھ فكر شورش افتادند و سرانجام آتش فتنھ را با پرداخت پول دامن زدند

اضمحالل اقتصاد ملي بیم داشتند، مخالف آلوا شدند و بھ فیلیپ اخطار كردند كھ دوك آن كشور را بھ  از
ویراني میكشاند، پاپ پیوس پنجم، كھ از پیروزیھاي آلوا شاد شده بود، با كاردینال دوگرانول در انتقاد از 

ر صورت استغفار مورد عفو سختگیري آلوا ھمداستان شد و توصیھ كرد كھ ھمھ شورشیان و بدعتگذارن د
، اما دوك تقاضا كرد این )١۵۶٩فوریھ (فیلیپ پذیرفت و این خبر را بھ اطالع آلوا رسانید . قرار گیرند

در آن سال پاپ كاله و شمشیر متبرك را . اعالم نشد ١۵٧٠ژوئیھ  ١۶عمل بھ تاخیر افتد، و عفو عمومي تا 
فیلیپ، پادشاه اسپانیا، مونتینیي را، كھ بھ زندان افكنده بود،  و; بھ آلوا و گل طالیي را بھ زن او اعطا كرد

 ١۵۶٨در مارس . در این ضمن نیروي تازھاي وارد صحنھ شده بود). ١۵٧٠اكتبر  ١۶(از میان برداشت 
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با شور و ھیجان بھ غارت كلیساھا و )) گدایان وحشي((گروھي مردان دست از جان شستھ معروف بھ 
گویي با این اعمال میخواستند با ; یني و گوشھاي كشیشان و راھبان را بریدندھا پرداختند و ب صومعھ

نام )) گدایان دریا((گروه دیگري، كھ خود را  ١۵۶٩١۵٧٢در . وحشیگریھاي شوراي خون رقابت كنند
با دریافت ماموریت از طرف ویلیام، دوك اورانژ، ; نھاده بود، ھیجده فروند كشتي را بھ تصرف در آورد

و در ; بھ امور كشتیراني اسپانیا آسیب رساند; ھا را غارت كرد كلیساھا و صومعھ; حل ھلند حملھ بردبھ سا
بندرھاي مساعد انگلستان، و حتي در شھر دور دست الروشل كھ در آن ھنگام زیر تسلط ھوگنوھا بود، 

بھ آن )) گدایان دریا((ھرگاه یكي از شھرھاي ساحلي بدون پادگان اسپانیایي میماند، . آذوقھ بھدست آورد
حملھ میبردند، مواضع سوقالجیشي را بھ تصرف در میآوردند، و بھ وسیلھ باز كردن سدھا جلو پیشرفت 

شھرھاي عمده ایاالت . آلوا دیگر قادر نبود از طریق دریا آذوقھ دریافت دارد. قواي اسپانیایي را میگرفتند
ترتیب محفوظ مانده بودند، با ویلیام دوك اورانژ پیمان كھ بدین . ھوالند، زیالند، گلدرالند، و فریسالند

ویلیام مركز فرماندھي ). ١۵٧٢ژوئیھ (وفاداري بستند و حاضر شدند ملزومات جنگي او را فراھم كنند 
داد، و این موضوع درباره سرش )) كالوني((و )) سرطاس((خود را بھ دلفت انتقال داد و بھ خود عنوان 

را ساخت، كھ ))ویلیام تاساوي((در این وقت بود كھ فیلیپ وان مارنیكس آواز . ردبیش از ایمانش صدق میك
ویلیام، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، لشكر دیگري بھ . از آن زمان تا كنون سرود ملي ھلند بوده است

نسھ در ھمان زمان لویي، كنت ناسو، بھ كمك كولینیي قوایي در فرا. وجود آورد و بھ برابان حملھ برد
آلوا براي تصرف ). ١۵٧٢مھ  ٢٣(فراھم كرد، وارد انو شد، و واالنسین و مونس را بھ تصرف درآورد 

ویلیام . مجدد مونس عزیمت كرد، و امیدوار بود كھ بدان وسیلھ از كمك مجدد فرانسھ بھ لویي جلوگیري كند
بھ دست آورد، پس از براي كمك بھ برادر خود بھ طرف جنوب شتافت و، اگر چھ پیروزیھاي مختصري 

سربازانش با غارت كلیساھا مواجب خود را تھیھ میكردند و با كشتن . مدتي سرمایھ خود را بر باد داد
مخالفت كاتولیكھا باال گرفت، و ھنگامي كھ قواي ویلیام بھ حدود . كشیشان خود را سرگرم میداشتند

پس از حركت مجدد، در یك فرسنگي . افتھا را بستھ و مردم را آماده مقاومت ی بروكسل رسید، دروازه
ھشتصد تن از سربازان . مونس بود كھ ششصد سرباز اسپانیایي او را در بستر خواب غافلگیر كردند

خود ویلیام بھ دشواري جان بھ سالمت برد و با بقیھ . ویلیام، پیش از آنكھ آماده دفاع شوند، بھ قتل رسیدند
بارتلمي امید گونھ - در این ضمن، كشتھ شدن كولینیي و كشتار سن. قواي خو بھ مالین در برابان شتافت

سپتامبر مونس تسلیم آلوا شد، و او بھ لویي و بقایاي سربازانش  ١٧كمك را از طرف فرانسھ قطع كرد در 
اما فیلیپ دو نوارم، سردار آلوا، بھ میل خود صدھا نفر از . اجازه داد كھ، بي آنكھ آسیبي ببینند، حركت كنند

ناكامي ویلیام در امور . دم را بھ دار آویخت، و اموال آنان را توقیف كرد و بھ بھاي ارزان خریدمر
نقشھ او را مبني بر متحد )) گدایان((سوقالجیشي، زیاده رویھاي سربازان بیانضباط او، و وحشیگریھاي 

گدایان، كھ تقریبا . آب كردساختن كاتولیكھا و كالونیھا و لوتریھا براي مقابلھ با بیدادگري آلوا نقش بر 
ھمگي كالوني بودند، علیھ كاتولیكھا ھمان سبعیتي را نشان دادند كھ دستگاه تفتیش افكار و شوراي خون 

در بعضي موارد، اسیران كاتولیك را مخیر كردند كھ میان . علیھ شورشیان و بدعتگذران نشان داده بود
ا كھ از مذھب پیشین دست بر نمیداشتند بدون درنگ و آیین كالون یا مرگ یكي را برگزینند، و كساني ر

ھر دو طرف در این مبارزه بسیاري از اسیران جنگي را بھ قتل . ھاي باور نكردني میكشتند گاھي با شكنجھ
  : یكي از تاریخنویسان پروتستان نوشتھ است. رساندند

  . ه بودند، بھ دار میآویختندبسیار دیده شد كھ مرداني برادران خود را، كھ در صفوف دشمن اسیر كرد

یك بار . درنظر آنان اسپانیاییھا دیگر انسان نبودند. جزیرھنشینان از این اعمال ظالمانھ لذت بسیار میبردند
جراحي در در قلب یك اسیر اسپانیایي را بیرون آورد و آن را با میخ بھ دماغھ كشتي كوفت و مردم را 

  . نیز این كار را با خشنودي وحشیانھاي انجام دادندآنان . دعوت كرد كھ آن را گاز بگیرند

این سردار، كھ دست از جنگ برداشتھ بود و استراحت . ھمین گدایان بیرحم بودند كھ آلوا را شكست دادند
میكرد، باز گرفتن وتنبیھ شھرھایي را كھ از ویلیام طرفداري كرده یا تسلیم او شده بودند بھ فرزند خود دون 

آلوارث نخست بھ مالین پرداخت، كھ فقط با مختصري مقاومت تسلیم . د تولدو واگذاشت فذریگو آلوارث
اما آلوا . كشیشان و اھالي بھ صورت صفي از توبھكاران پیش آمدند تا تقاضا كنند شھرشان را ببخشد. شد
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ھا،  وز خانھسربازان دون فذریگو سھ ر. دستور داده بود كھ بھ طرزي عبرت آمیز از آنان انتقام گرفتھ شود
; ھاي مذھبي را دزدیدند ھاي گرانبھاي مجسمھ جواھرات و جامھ; ھا و كلیساھا را بھ باد غارت دادند صومعھ

و بدون تشخیص كاتولیك از ; قرصھاي ناني را كھ در عشاي رباني خورده میشد بھ زیر پا انداختند
او بھ سوي گلدرالند شتافت، دفاع سپس قواي . پروتستان، مردان را كشتند و از زنان ھتك عصمت كردند

ضعیف زوتفن را در ھم شكست، تقریبا ھمھ مردان را از دم تیغ گذرانید، عدھاي را با پا بھ دار آویخت، و 
شھر كوچك . پانصد نفر را جفت جفت و پشت بھ پشت بھ یكدیگر بست و آنان را در رودخانھ آیسل افكند

اسپانیاییھاي فاتح با تھیھ میزھاي پوشیده از خوردني پذیرایي  ناردن پس از مقاومت كوتاھي تسلیم شد و از
از آنجا بھ ھارلم رفتند، كھ مركز . سربازان خوردند و نوشیدند، سپس ھمھ اھالي را بھ قتل رساندند. كرد

پادگاني مركب از چھار . كالونیھا محسوب میشد و ذوق و شوق مخصوصي براي شورش نشان داده بود
ولي آلوا تھدید كرد . دلیرانھ از شھر دفاع كرد كھ دون فذریگو در صدد عقبنشیني بر آمدھزار سرباز چنان 

وحشیگري باال گرفت، ھر دو طرف . كھ اگر وي از محاصره دست بردارد، دیگر فرزند او نخواھد بود
را با تقلید اسیران را در مقابل یكدیگر بھ دار آویختند، و مدافعان بر فراز برج و باروھا محاصره كنندگان 

ویلیام سھ ھزار سرباز براي حملھ بھ لشكر دون فذریگو فرستاد، ولي . از مراسم كاتولیكھا بھ خشم آوردند 
آن شھر پس از آنكھ ھفت ماه . ھمھ آنھا تارومار شدند و ھر گونھ كوشش براي نجات ھارلم بھ نتیجھ نرسید

از . تسلیم شد ١۵٧٣ژوئیھ  ١١شده بودند، در در محاصره مانده و مردم آن مجبور بھ خوردن چرم و گیاه 
بیشتر این عده را بھ قتل رساندند، و چھار صدتن از . پادگان تنھا ھزار و ششصد تن زنده مانده بودند

این جریان . گیلدر جریمھ بپردازند ٠٠٠,٢۵٠بقیھ را بخشیدند، بھ شرط آنكھ . بزرگان را اعدام كردند
بیش از دوازده ھزار تن از محاصره كنندگان بر اثر زخم . آلوا بود آخرین و پرخرجترین پیروزي حكومت

فیلیپ، كھ بھ پول بیش از سرباز اھمیت . یا بیمار تلف شدند، و عواید مالیات منفور بھ مصرف جنگ رسید
میداد، دریافت كھ آلوا نھ تنھا منفور بلكھ پرھزینھ است و رفتار این سردار باعث اتحاد ھلند علیھ اسپانیا 

  . خواھد شد

طبق ادعاي او، ھیجده . آلوا تغییر سیاست را احساس كرد و از پادشاه خواست كھ استعفاي او را بپذیرد
بھ عالوه آن . اما تعداد بدعتگذاران بھ اندازه زمان ورود او بود. ھزار نفر بھ فرمانش اعدام شده بودند

. والند كامال از تحت فرمان پادشاه خارج شدنداشخاص بر بندرھا و دریا تسلط داشتند، و ایاالت زیالند و ھ
اسقف نامور تخمین میزد كھ آلوا، ظرف ھفت سال، بیش از لوتر و مرام كالون در یك نسل، بھ آیین 

و مورد ) ١۵٧٣دسامبر  ١٨(استعفاي آلوا پذیرفتھ شد، و از ھلند بیرون رفت . كاتولیك آسیب رسانده است
اد و دو سالگي رھبري ارتش اسپانیا را بھ عھده گرفت و پرتغال را فتح در ھفت; استقبال فیلیپ قرار گرفت

پس از مراجعت از جنگ، مدتھا بھ تب مبتال بود، و تنھا با نوشیدن شیر از پستان زني زنده ). ١۵٨٠(كرد 
، در حالي كھ یك سال با شیر و نیم قرن با خون تغذیھ كرده بود، ١۵٨٢دسامبر  ١٢سرانجام، در . ماند

  .از جھان فرو بستچشم 

IV  -١۵٧٨- ١۵٧٣: ركوئسنس و دون خوان   

  . فیلیپ شخصي بھ نام دون لویس د ركوئسنس را كھ چندي پیش نایبالسلطنھ میالن بود بھ جاي آلوا فرستاد

: فرماندار جدید بامالحظھ تعداد و روحیھ شورشیان در شگفت افتاد و در نامھاي خطاب بھ فیلیپ نوشت
نتوانستم بفھمم كھ چگونھ آنھمھ ناوگان وسیع را نگاه میدارند، در صورتي كھ اعلیحضرت قادر بھ كمك ((

مذھب غلط، و روي ھم اما ظاھرا مرداني كھ براي حفظ جان، كاشانھ، . رسانیدن بھ یك فروند ھم نیست
سپس از فیلیپ استدعا )) رفتھ ھدف خود میجنگند حاضرند كھ تنھا آذوقھ دریافت دارند و مواجب نگیرند

كرد كھ بھ او اجازه دھد ھمھ غیر از بدعتگذران متعصب را ببخشد، و بھ این عده ھم اجازه مھاجرت بدھد، 
اورانژ، این پیشنھادھا را بھ منزلھ نیرنگي براي  ویلیام، دوك. و اخذ ده درصد مالیات فروش را ملغا كند

وي تنھا صلحي را میپذیرفت . وقت گذراني و روش تازھاي براي قلع و قمع آیین پروتستان در ھلند دانست
كھ مبتني بر آزادي كامل مذھبي، برقراري مجدد امتیازات ایاالت و بر كناري ھمھ اسپانیاییھا از مناصب 
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لویي و ھانري، ) ١۵٧۴آوریل  ١٣(در نبرد موك . ز این رو جنگ ادامھ یافتا. كشوري و نظامي باشد
در این . برادران ویلیام، كھ بھ ترتیب سیوشش و بیست و چھار سال داشتند، جان خود را از دست دادند

، و ركوئسنس ضمن محاصره )١۵٧۵(فیلیپ ورشكست شد : مرحلھ دو واقعھ بھ شورش كمك كرد
پادشاه برادر ناتني خود دون خوان اتریشي را بھ آن منصب پر ). ١۵٧۶رس ما ۵(زیریكزه درگذشت 

در این ضمن نمایندگان دو ایالت زیالند و . دردسر گماشت، ولي او تا ماه نوامبر بھ لوكزامبورگ نرسید
، بنابراین پیمان، فرماندھي قواي دریایي و زمیني). آوریل ٢۵(ھوالند پیمان آشتي را در دلفت امضا كردند 

اختیار گماشتن افراد بھ مناصب سیاسي، و حتي حق سپردن تحتالحمایگي آن دو ایالت بھ پادشاھي خارجي 
او نیز، بر اثر قدرت جدید خویش، از سایر ایاالت خواست كھ در طرد اسپانیاییھا از ھلند . بھ ویلیام داده شد

در این . ذاھب آنھا محترم شمرده خواھند شدبا او ھمكاري كنند، و بھ كاتولیكھا و پروتستانھا و عده داد كھ م
و ) ژوئیھ(ھنگام، سربازان اسپانیایي، كھ از غارت زیریكزه محروم شده بودند، سر بھ شورش برداشتند 

اگر این واقعھ . چنان بدون تبعیض بھ تاراج و زورگویي پرداختند كھ فالندر و برایان بھ وحشت افتادند
شوراي دولتي در بروكسل اقدام شورشیان . از ایاالت ھلند بدون نتیجھ میماندروي نداده بود، استمداد ویلیام 

شورا اگرچھ آنان را یاغي دانست، قوایي براي سركوبي . اسپانیایي را تقبیح كرد، ولي آنان توجھي نكردند
ي ویلیام حاضر شد قوایي بھ كمك شورا بفرستد، و دوباره قول داد كھ آزاد. شورشیان در اختیار نداشت

از آنجا كھ شورا در قبول پیشنھاد او تردید نشان داد، مردم بروكسل آن را بر . مذھبي را محترم بشمارد
در . انداختند و شوراي دیگري تحت ریاست فیلیپ دو كروا تشكیل دادند كھ باب مذاكره با ویلیام را باز كرد

رشیان اسپانیایي فرستاده بود بھ خوبي سپتامبر، گان قوایي را كھ ویلیام براي حفاظت این شھر علیھ شو ٢۶
اكتبر، نمایندگان برابان، فالندر، و انو در گان گرد آمدند، اما مایل بھ اتحاد حكومتھاي  ١٩در . پذیرفت

در بیست و ھشتم، . در بیستم ھمان ماه، ماستریشت بھ دست شورشیان غارت شد. خود با امیر یاغي نبودند
بنابر آن، وي ; را امضا كردند)) پیمان صلحگان((حمایت قواي ویلیام، متحدین، براي برخوردار شدن از 

از ھر گونھ زجر و تعقیب بدعت گذران چشم پوشیدند، و حاضر ; را فرمانرواي زیالند و ھوالند شناختند
اتاژنروھاي ایاالت جنوبي . شدند كھ براي طرد ھمھ سربازان اسپانیایي از ایاالت خود با او ھمراھي كنند

روكسل گرد آمدند و از امضاي پیمان مذكور سر باز زدند، زیرا آن را بھ منزلھ اعالن جنگ علیھ در ب
 ١۵٧۶نوامبر  ۴آنھا در . بار دیگر یاغیگري سربازان باعث تقویت جبھھ ویلیام شد. پادشاه میدانستند

مردم مقاومت . ودآنورس را بھ تصرف در آوردند و طوري آن را غارت كردند كھ در تاریخ ھلند بیسابقھ ب
ھفت ھزار تن از آنان بھ قتل رسیدند، در حدود ھزار خانھ سوختند، كھ بعضي . ورزیدند، ولي مغلوب شدند

مردان، زنان، و كودكان بھ دست سربازان خونخواري كھ فریاد میزدند . از آنھا شاھكار معماري بودند
در سراسر آن شب، . بھ قتل میرسیدند)) كنید خون بریزید، بكشید، آتش بزنید، غارت! اسپانیا! سانتیاگو((

  . سربازان آن شھر ثروتمند را غارت كردند، و تقریبا ھر خانھاي مورد دستبرد واقع شد

براي آنكھ مردم را بھ افشاي ذخایر پنھاني، واقعي یا خیالي، وادارند، پدران و مادران را در برابر چشم 
در آغوش مادرانشان كشتند، و زنان را در مقابل شوھرانشان  كودكانشان شكنجھ دادند، اطفال شیرخوار را

تا دو روز دیگر ادامھ یافت، تا اینكھ سربازان از طال، جواھر، و )) غضب اسپانیایي((این . شالق زدند
ھایي كھ ھنوز پر از اجساد مردگان بود شروع بھ قمار بازي كردند،  لباسھاي فاخر سیر شدند و در كوچھ

. این خود بھ منزلھ پیروزي مناسبي براي ویلیام بود. تاژنرو پیمان صلح گان را امضا كردنوامبر ا ٢٨در 
ھنگامي كھ دون خوان از لوكزامبورگ پیغام فرستاد كھ در صدد است وارد بروكسل شود، اتاژنرو پاسخ 

ات ایاالت را بھ داد كھ او را بھ عنوان حاكم نخواھد پذیرفت، مگر آنكھ پیمان صلح گان را قبول كند، امتیاز
دون خوان، كھ در جنگ دلیر و در . آنھا باز گرداند، و ھمھ سپاھیان اسپانیایي را از ھلند بیرون راند

دیپلماسي عاجز بود، در این ھنگام كھ پول و سرباز در اختیار نداشت، زمستان را با ناراحتي در 
تعھد بھ قبول پیمان آشتي و آزادیھاي را، كھ او را م)) فرمان جاویدان((سپس . لوكزامبورگ بھ سر برد

در اول مارس، دون خوان طبق تشریفات وارد بروكسل ). ١۵٧٧فوریھ  ١٢(ایاالت ساخت، امضا كرد 
سربازان اسپانیایي از ھلند . شد، و مردم شھر از داشتن چنان حاكم خوشاندام ولي بیقدرتي خشنود شدند

آرزوھاي دون خوان . این كشور ویران برقرار گشت بیرون رفتند، و تا مدت كوتاھي صلح و آرامش در
این شاھزاده بیچاره پس از رشادتھایي كھ از خود در لپانتو وتونس نشان داده . متناسب با پول او نبودند

در آن نزدیكي در انگلستان ماري استوارت زیبا زنداني . بود، مجبور شد آتش احساسات خود را فرو بنشاند
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دون خوان بھ این فكر افتاد كھ لشكر و ناوگاني فراھم آورد، از دریا عبور كند، . ودآن الیزابت دیوسیرت ب
یكي از آن دو ملكھ را از كار براندازد، دیگري را بھ زني بگیرد،بر تخت سلطنت انگلستان و اسپانیا 

ب میان پول فیلیپ، كھ از عدم تناس. بنشیند، و آن دو كشور گمراه را بھ آغوش كلیساي كاتولیك باز گرداند
، )ژوئن ١١(دون خوان، با خروج ناگھاني از بروكسل . و رویا بیم داشت، برادر خود را دیوانھ دانست

. تصدي سر كردگي تیپي از كاتولیكھاي والون، و چشم پوشي از پیمان صلح گان، جنون خود را ثابت كرد
  . فرا خوانداتاژنرو پس از مذكرات بیھودھاي با دون خوان، ویلیام را بھ پایتخت 

ویلیام، بھ مجرد ورود، مورد استقبال عده زیادي از كاتولیكھا، كھ او را تنھا نجات دھنده ھلند میدانستند، 
  . قرار گرفت

اكتبر، اتاژنرو بھ حاكم اطالع داد كھ دیگر او را بدین مقام نمیشناسد، ولي حاضر است كھ بھ جاي او  ٨در 
اتحادیھ ((ھمھ ایاالت، بھ استثناي نامور، جزو  ١۵٧٧دسامبر  ١٠در . یكي از شاھزادگان را بپذیرد

اعضاي كاتولیك اتاژنرو، كھ از كالوني بودن ویلیام بیم داشتند، از ماتیاس، مھیندوك . شدند)) بروكسل
این جوان بیست سالھ پذیرفت و بھ آن مقام . اتریش، تقاضا كردند كھ زمام حكومت ھلند را در دست بگیرد

، ولي طرفداران ویلیام، حاكم جدید را بر آن داشتند كھ او را معاون و در واقع )١۵٧٨ویھ ژان ١٨(رسید 
تنھا رواداري متقابل مذھبي میتوانست این اتحادیھ را پایدار نگاه دارد، . ناظر بر امور اداري و سیاسي كند

انیا عقیده داشتند كھ فقط كالونیھاي ھلند مانند كاتولیكھاي اسپ. در صورتي كھ تعصب باعث انحالل آن میشد
  . بیدینان میتوانند سایر مذاھب را تحمل كنند

پترداتنوس، واعظ كالوني، او را متھم ساخت كھ دولت را . بسیاري از آنھا آشكارا ویلیام را كافر میدانستند
 كالونیھا تنھا یك دھم جمعیت. بھ صورت خداي خود در آورده و مذھب خود را مثل لباس عوض كرده است

، ولي مردمي پركار و جاھطلب بودند )باقي بود ١۵٨٧و این وضع تا سال (ایالت ھوالند را تشكیل میدادند 
این عده بر مجامع سیاسي مسلط شدند و بھ جاي كارمندان كاتولیك، افراد . و سالح در اختیار داشتند

لیك در ھلند را ممنوع اعالم شوراي ایالتي اجراي مراسم كاتو ١۵٧٣در سال . پروتستان را بھ كار گماشتند
آیین كالون تقریبا مذھب  ١۵٧٨تا سال . داشت، بھ این بھانھ كھ ھر فرد كاتولیك بالقوه خدمتگزار اسپانیاست

نھضت . عموم مردم زیالند بود و پیروان آن از لحاظ سیاسي نھ از لحاظ تعداد در فریسالند تفوق داشتند
بھ سایر ایاالت و حتي برابان و فالندر  ١۵٧۶یالند، پس از سال بھ ھوالند و ز ١۵٧٢تمثال شكني در سال 

. ھر گونھ پیوستگي مذھب با ھنر بھ عنوان امري بتپرستانھ یا كفر آمیز اعالم گشت. سرایت كرد
و ; ظرفھاي طال و نقره را ذوب كردند; ھا، صلیبھا، و تزیینات را از كلیساھا برداشتند تصویرھا، مجسمھ

. كشیشان كاتولیك را شكنجھ دادند و بعضي از آنان را كشتند)) گدایان. ((بر جاي نماندچیزي جز دیوارھا 
ولي غصب قدرت سیاسي بھ وسیلھ اقلیتھاي مسلح كالوني در بروكسل، . ویلیام این اقدامات را تقبیح كرد

اوران را بھ درگان، كالونیھاي پیروزمند مش. ایپر، بروژ، و سراسر نواحي شمالي فالندر را نادیده گرفت
ھا را غارت كردند و بھ آتش كشیدند، اموال كلیسا را ضبط كردند، جلو  زندان افكندند، كلیساھا و صومعھ

مراسم كاتولیكھا را گرفتند، راھبان را در میدان عمومي سوزاندند، و یك جمھوري انقالبي بھ وجود آوردند 
عمارت شھرداري شدند، كاركنان آن را  كالونیھاي مسلح وارد) ١۵٧٨مھ  ٢۴(در آمستردام ). ١۵٧٧(

بیرون راندند، بھ جاي آنھا افراد كالوني گماشتند، و كلیساھاي بیزینت را براي اجراي مراسم پروتستانھا 
در آنورس، كھ در این . روز دیگر نھضت مشابھي ھارلم را بھ صورت دیگر در آورد. اختصاص دادند

). مھ ٢٨(وتستانھا، كشیشان، و راھبان را از شھر طرد كردند ھنگام مركز فرماندھي ویلیام شده بود، پر
ویلیام از اجحاف طرفداران خود مذمت كرد، و آنان را بر آن داشت كھ بگذارند كاتولیكھا مراسم خود را بھ 

كالونیھا مدعي . اجراي مذھب كاتولیك در آنورس و اوترشت ممنوع شد ١۵٨١اما در سال . جاي آوردند
بھ وجود میآورند، یعني )) معجزه((ن مردم را با اشیاي متبركھ دروغین فریب میدھند و بودند كھ كشیشا

استخوانھاي كھنھ را بھ جاي استخوانھاي قدیسان جھت . را نشان میدھند)) صلیب واقعي((قطعاتي از 
نشان  ھا روغن پنھان میكنند تا در موقع مناسب عرق كردن آنھا را پرستش پیش میآوردند، و در سر مجسمھ

ویلیام متاسف بود كھ چندین سال زحمت او در راه وحدت كشور منجر بھ تفرقھ و ھرج و مرج و . دھند
  . نفرت شده است
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حكومت دموكراتیك كالوني، كھ در چندین شھر مستقر شده بود، گرفتار چنان وضع آشفتھاي گشت كھ افراد 
ا وضع جدید بدتر از سابق، با آن اوراق و متمول، خواه پروتستان خواه كاتولیك، در شگفت بودند كھ آی

آگھیھا و مانند آن، نیست ویلیام براي برآوردن این تقاضا، بھ منظور استقرار نظم، با فرانسوا دوك آنژو 
اما آنژو خائن و بیارزش . وارد مذاكره شد تا حكومت را از ماتیاس، كھ مردي بیكفایت و ناچیز بود، بگیرد

د ویلیام، یك لشكر تازه اسپانیایي، مركب از بیستھزار مرد كارآزموده، تحت از بخت ب. از كار در آمد
، آلساندروفارنزه، ١۵٧٧در دسامبر. فرمان یكي از قابلترین سرداران آن زمان، بھ سوي شمال پیش میآمد
قواي  ١۵٧٨ژانویھ  ١٣این دو در . دوك پارما لشكر خود را بھ خدمت دون خوان در لوكزامبورگ برد

  . اتاژنرو ھلند از بروكسل بھ آنورس گریخت. باط اتاژنرو را در ژامبلو شكست دادندبیانض

دون خوان در این ھنگام، كھ احساس میكرد بھ افتخار جدیدي نایل خواھد آمد، گرفتار تب خطرناكي شد و 
ھلند فیلیپ فارنزه از طرف فیلیپ بھ حكومت . ، در سیسھ سالگي درگذشت١۵٧٨در نامور، در اول اكتبر 

   ١۵٨۴-١۵٧٨:پارما و اورانژ -V. منصوب، و فصل تازھاي آغاز شد

آلساندرو فارنزه، كھ در این وقت سیوسھ سال داشت، فرزند مارگریت پارما، نایبالسلطنھ پیشین، بود وي 
پس از آنكھ در اسپانیا پرورش یافت، نسبت بھ فیلیپ سوگند وفاداري یاد كرد، در لپانتو از خود دلیریھا 

. ھلند براي فیلیپ صرف كردنشان داد، و چھارده سال آخر عمر خود را در راه نگاھداري نواحي جنوبي 
. قرار بود كھ دوك نشین پارما و لقب آن را بھ ارث ببرد، ولي ھرگز بھ آن منصب نایل نشد ١۵٨۶در سال 

چشمان نافذ، سیماي سبزه، زلف سیاه، بیني عقابي، و ریش انبوه او فقط حاكي از قسمتي از كفایت، 
كمي از بیرحمي او در این شخص وجود داشت،  تمامي نبوغ نظامي آلوا و. شجاعت، و زیركي وي بودند

در این ھنگام مبارزه براي حفظ ھلند بھ . اما در مذاكره و حسن معاشرت بھ مراتب پیشتر از آلوا بود
اولي از : صورت دوئلي میان دیپلماسي و سالح دوك پارما و پشتكار قھرمانانھ فرمانرواي اورانژ در آمد

ر بود، و دومي از بازرگانان ھلندي كمك دریافت میداشت و از تعصب كمك و سرمایھ كاتولیكھا برخوردا
گروھي از اشراف  ١۵٧٩ژانویھ  ۵در . دوستانش، كھ گاھي مانع كار او نیز میشدند، استفاده میكرد

كاتولیك در انو، دوئھ، آرتوا، و لیل، تحت تاثیر تلقینات اسقف آراس، اتحادیھ آراس را براي حفاظت مذھب 
ژانویھ ایاالت زیالند، ھوالند، گرونیگن، اوترشت، و گلدرالند اتحادیھ  ٢٩در . د تشكیل دادندو اموال خو

پس از چندي فریسالند و اوو رایسل بھ . اوترشت را براي دفاع از مذھب و آزادیھاي خود بھ وجود آوردند
، ))ھلند اسپانیا((ایاالت بھ  باقي. بعدا بھ صورت ھلند كنوني در آمدند)) ایالت متحد((این ھفت . آنھا پیوستند

تقسیم ھفده ایالت بھ صورت دو كشور بر اثر دو عامل . و بعد در قرن نوزدھم بھ بلژیك موسوم شدند
یكي تا حدي در نتیجھ اكثریت كاتولیكھا در جنوب و پروتستانھا در شمال بود، و دیگري : صورت گرفت

اي كوچك و رودخانھ وسیعي كھ، بھ سبب وجود بر اثر انفصال جغرافیایي پست بومان بھ وسیلھ خلیجھ
سدھاي قابل نظارت و عرضشان، بھ صورت بندرھا و سدھایي در مقابل ناوگان و نیروي نظامي اسپانیا 

مھ اتحادیھ آراس موافقتنامھاي با پارما امضا كرد و بھ موجب آن متعھد شد كھ ھیچ  ١٩در . در آمده بودند
و تسلط حكومت اسپانیا را بھ شرطي پذیرفت كھ امتیازات ایالتھا و  مذھبي جز كاتولیك را تحمل نكند،

دوك با ترغیب، رشوه، و زور بزودي ھمھ ایاالت جنوبي را بھ اطاعت از . بخشھا دوباره برقرار شوند
رھبران كالوني در بروكسل، گان، و ایپر چشم از پیروزیھاي خود پوشیدند و بھ نواحي . اسپانیا واداشت

این شھر از لحاظ . پارما با لشكري عظیم عازم ماستریشت شد ١۵٧٩مارس  ١٢در . ندشمالي گریخت
از ھر مھاجمان براي مینگذاري و حملھ بھ . سوقالجیشي در كنار رودخانھاي بھ ھمین نام ساختھ شده بود

ابلھ مدافعان نیز از زن و مرد راھروھایي براي مق. شھر راھرویي بھ طول چندین كیلومتر در زمین كندند
مردم شھر آب جوشان در . و نبردھایي تا دم مرگ در اعماق زمین بھ وقوع پیوست; با آنان حفر كردند

بدین ترتیب صدھا تن . میان تونلھا ریختند، و براي آنكھ آنھا را پر از دود كنند آتشھاي زیادي بر افروختند
نھاي لشكر پارما نابھنگام منفجر شد و یكي از می. از مھاجمان در آب جوش سوختند یا بر اثر دود خفھ شدند

سربازانش ھرگاه میخواستند از دیوارھا باال بروند با نیمسوز مواجھ . پانصد تن از سربازان او را كشت
پس از چھار ماه كوشش و خشم، مھاجمان . ھاي سوزان قیراندود بھ دور گردن آنان میپیچید میشدند، و حلقھ

ام از میان آن گذاشتند، بھ مدافعان فرسوده كھ در خواب بودند حملھ شبانھ آر. سوراخي در دیوار كندند
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از سیھزار جمعیت شھر تنھا چھارصد . بردند، و شش ھزار زن و مرد و كودك را از دم شمشیر گذراندند
این واقعھ مصیبت بزرگي براي فرقھ . پارما كاتولیكھاي والون را در آنجا ساكن كرد. نفر زنده ماندند

ویلیام، كھ بھ عبث كوشیده بود بھ آن شھر كمك كند، متھم بھ بیكفایتي و طفره زدن شد، و تا . ودپروتستان ب
ھمان اشخاص افراط كاري كھ در نتیجھ تعصب و زورگویي خویش . حدي ھم این موضوع صحت داشت

آنژو او سیاستھاي وحدت بخش او را عقیم ساختھ بودند، در این ھنگام بھ سبب مذاكراتش با دوك كاتولیك 
را متھم بھ خیانت كردند، و اظھار داشتند كھ وي طي سال گذشتھ در ھیچ مراسم مذھبي شركت نجستھ 

  . است

فیلیپ از این فرصت استفاده كرد و ویلیام را بھ عنوان یاغي معرفي نمود، و پس از آنكھ جزئیات ناسپاسي 
بھ سبب كارھاي شیطانیش بھ ... نابراین ب: بیوفایي، ازدواجھا، و خیانتھاي او را بیان داشت، متذكر شد

عنوان برھم زننده عمده آرامش عمومي، و بھ عنوان بالي ھمگاني، او را تا ابد از حقوقش محروم میكنیم، 
و بھ ھمھ اتباع خود دستور میدھیم كھ از معاشرت و مكاتبھ علني و مخفي با او یا از رساندن خوراك، 

ما او را دشمن نوع بشر میشماریم و دارایي او را . بھ او خودداري كنند آشامیدني، آتش، و سایر نیازمندیھا
بھ منظور آنكھ ھر چھ زودتر مردم را از دست استبداد و . بھ كساني میدھیم كھ آن را ضبط كرده باشند

بلند بیدادگري او برھانیم، بھ منزلھ پادشاه و خدمتگزار خداوند قول میدھیم كھ اگر یكي از اتباع ما آن چنان 
نظر باشد كھ بخواھد این فرمان را اجرا كند و خواه با تسلیم او بھ صورت زنده یا مرده، و خواه با كشتن 

كرون طال  ٠٠٠،٢۵فوري او ما را از این بال نجات دھد، بھ وارث او بھ دلخواھش ملك یا مزدي بھ مبلغ 
اگر از اشراف نباشد، او را جزو . بخشیماگر بھ نحوي از انحا جنایتي مرتكب شده باشد، او را می. عطا كنیم

  . این طبقھ در خواھیم آورد

ژوئیھ  ٢۴(حكومتھاي محلي در پاسخ این عمل ویلیام را بھ عنوان فرمانده زیالند و ھوالند انتخاب كردند 
سند ((و دو روز بعد نمایندگان زیالند، ھوالند، گلدرالند، اوترشت، فالندر، و برابان در الھھ ) ١۵٨١

سپس، در مدركي كھ در . را امضا كردند و بدان وسیلھ رسما از اطاعت پادشاه اسپانیا سر باز زدند)) ارانك
تاریخ ھلند حقوق پارلمنت در تاریخ انگلستان، اعالم داشتند فرمانروایي كھ اتباع خود را برده خویش میداند 

آنان محسوب شود، بلكھ ممكن است مطابق و آزادیھاي آنان را از میان میبرد، نباید بھ عنوان پادشاه واقعي 
در آمد )) مدافعھاي((عكس العمل ویلیام نسبت بھ دستور فیلیپ بھ صورت . قانون از سلطنت بر كنار شود

در نظر ویلیام محرومیت . كھ كشیش او برایش نوشتھ و بھ اتاژنرو و ھر دربار اروپایي فرستاده شده بود
لیپ را متھم بھ زناي با محارم، زناي محصنھ، و قتل زن و فرزند وي فی. از حقوق بھ منزلھ تشخصي بود

خود میكرد، و میگفت حاضر است در راه خدمت بھ كشور چشم از ھمھ مناصب خود بپوشد و از ھلند 
)) مقاومت خواھم كرد((آنگاه آن مدرك را با ذكر شعار خود یعني . بیرون برود و حتي جان خود را فدا كند

  . امضا كرد

ژان ژورگي، كھ در . ، فیلیپ از نخستین ثمرات دستور خود بھرھمند شد)١۵٨٢مارس  ١٨(چندي  پس از
نتیجھ پاداش موعود تھییج شده بود، تپانچھاي بھ دست آورد، از خدا كمك خواست و قول داد كھ قسمتي از 

. ھ سر او زدجایزه خود را در راه مریم صرف كند، و بھ قصد كشتن ویلیام بھ آنورس رفت و گلولھاي ب
مالزمان ویلیام . گلولھ از زیر گوش راست وارد شد، از سقف دھان گذشت، و از گونھ چپ بیرون آمد

ویلیام تا چندین ھفتھ در حال . بیدرنگ قاتل را گرفتند و كشتند، ولي ظاھرا ماموریت او پایان پذیرفتھ بود
رھبر سر سخت خود با پادشاه بخشنده فارنزه از ایاالت شورشي دعوت كرد كھ پس از مرگ . احتضار بود

اما ویلیام بر اثر مواظبت فداكارانھ زن خود شارلوت، كھ بھ سبب خستگي و ابتالي بھ . خویش صلح كنند
در ماه ژوئیھ دو توطئھ گر ناشناس نقشھاي بھ . تب در پنجم ماه مھ در گذشت، اندك اندك بھبود یافت

كردند، ولي نقشھ آنان كشف شد و خود آن جنایتكاران  منظور مسموم ساختن ویلیام و دوك آنژو طرح
دیگري را بھ پاریس فرستادند، در آنجا او را محاكمھ . یكي از آنان در زندان خودكشي كرد. دستگیر شدند

  . كردند، مجرم شناختند، و اعضاي او را بھ وسیلھ چھار اسب از یكدیگر جدا كردند
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وي چون از لقب دوك . در آنورس بھ دور خود گرد آورد ، آنژو عدھاي سرباز فرانسوي١۵٨٢طي سال 
طرفدارانش در حالي كھ فریاد  ١۵٨٣ژانویھ  ١٧ناگھان در . ناراضي بود، میخواست بھ سلطنت برسد

خشم ((مردم مقاومت كردند، و در این . در صدد تسخیر شھر بر آمدند)) زنده باد قداس((میزدند 
این بلوا بھ جایي نرسید، آنژو رو بھ گریز . خود را از دست دادنددر حدود دو ھزار نفر جان )) فرانسوي

در . نھاد، و ویلیام بھ سبب آنكھ مدتھا از او طرفداري كرده بود، محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داد
ماه مارس كوشش دیگري بھ منظور كشتن او بھ عمل آمد، و او چون احساس خطر میكرد، مركز 

فقط . در این ھنگام ایاالت گرونینگن و گلدر الند با پارما صلح كردند. ھ دلفت انتقال دادفرماندھي خود را ب
ھنوز طرفدار ویلیام بودند، و این دو، یعني زیالند و ھوالند، وفاداري خود را )) متحد((دو ایالت از ایاالت 

بدین ترتیب سلسلھ ). ١۵٨٣دسامبر (با موروثي كردن منصب ستاد ھاودر در خانواده ویلیام نشان دادند
  . نیمي از انگلستان را فتح كرد و نیمي دیگر را بھ ارث برد، تاسیس شد ١۶٨٨اورانژ، كھ در سال 

ھانس ھانتسون از اھالي فالشینگ كوشید كھ اقامتگاه  ١۵٨۴در آوریل . قاتالن ھنوز پافشاري میكردند
بالتازار ژرار، اھل بورگوني، كھ مرد . رسید ویلیام را منفجر كند، ولي در این راه توفیق نیافت و بھ قتل

، بھ خدمت دوك پارما رفت و آمادگي میپروردكرون را در سر  ٠٠٠,٢۵متعصبي بود و خیال دریافت 
  . خود را براي كشتن دوك اورانژ اعالم داشت

ن جوان بیستسالھ را در خور این اقدام تھور آمیز ندانست، از پرداخت مبلغ مختصري كھ او پارما آ
میخواست سرباز زد، ولي بھ او قول داد كھ اگر در این كار موفق شود، پاداش كامل آن را دریافت خواھد 

از دست  كرون صدقھ ١٢ژرار بھ دلفت رفت، خود را بھ صورت كالوني فقیر و عابدي در آورد، . داشت
. ... خدایا، بھ من رحم كن: ((ویلیام فریاد كشید). ١۵٨۴ژوئیھ (ویلیام دریافت داشت، و سھ گلولھ بھ او زد 

ژرار دستگیر و در . سپس ظرف چند دقیقھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد.)) بھ این مردم بیچاره رحم كن
و با تحمل شكنجھ شدید بھ قتل  حضور قضات شھر محاكمھ شد، از پیروزي خود اظھار خشنودي كرد،

از آنجا كھ وي . در دلفت بھ خاك سپرده شد)) پدر كشور خود((ویلیام با احترام فراوان و بھ عنوان . رسید
تقریبا ھمھ دارایي خود را در راه شورش صرف كرده بود، دوازده فرزندش تھیدست ماندند، و این خود بھ 

  . ویلیام بھ كمال شرافت رسیده استمنزلھ گواھي خاموشي بود كھ نشان میداد 

كاتولیكھاي ھلند شاد شدند و، با توجھ بھ بیحرمتي بھ . پدر و مادر ژرار ھمھ پاداش را دریافت داشتند
سپس سر قاتل را بھ عنوان یادگار گرانبھایي بھ . كلیساھا و قتل كشیشان، آن جنایت را انتقام خداوند دانستند

  . كوشیدند كھ او را در شمار قدیسین در آورند كولوني فرستادند و تا نیم قرن

VI - ١۶۴٨- ١۵٨۴:پیروزي  

پارما شھرھاي . مرگ ویلیام باعث دلسردي كساني شد كھ در فالندر و برابان از او طرفداري میكردند
ھمھ نواحي ھلند  ١۵٨۵تا اواخر سال . بروژ، گان، بروكسل، مالین، و آنورس، را بھ تصرف در آورد

  . سلط بودندھنوز بر دریا و بندرھا م)) گدایان((اما. واقع در جنوب رودخانھ ماس جزو اسپانیا شد

ملكھ . در این ھنگام وي حاضر شد بھ آنان كمك كند; ایاالت شمالي بارھا از الیزابت استمداد كرده بودند
میدانست كھ شورش ھلند مانع از آن شده است كھ اسپانیا بھ انگلستان اعالن جنگ دھد، و از این رو مایل 

وي در . ا بازار پشم انگلستان را در دست داشتندگذشتھ از این، ھلندیھ. نبود كھ آن وضع مساعد پایان یابد
لستر بھ عنوان . لشكر نیرومندي تحت فرمان لستر و سر فیلیپ سیدني بھ ھوالند فرستاد ١۵٨۵دسامبر 

حاكم ایاالت شورشي تقریبا قدرتي شاھانھ بھ دست آورد، و چون دید كھ ایاالت جنوبي نیازمندیھاي خود را 
اما بازرگانان . ند، ھر گونھ رابطھ تجاري را با متصرفات اسپانیا ممنوع كرداز نواحي شمالي تامین میكن

ھلندي بدون آن تجارت نمیتوانستند زندگي كنند، زیرا حتي ضمن جنگ با اسپانیا كاالھاي خود را بھ این 
این سردار چون در زوتفن شكست . از این رو از اطاعت دستور لستر سر باز زدند. كشور میفرستادند
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تا یك سال نواحي . ، از نظر ملكھ افتاد، و با رسوایي و تنفر ھوالند را ترك گفت)١۵٨۶سپتامبر  ٢٢(تیاف
: اما آن جمھوري كوچك در نتیجھ عوامل زیر از خطر نجات یافت. شمالي گرفتار ھرج و مرج بودند

دو ناوار در  سرگرم بودن پارما بھ نقشھ فیلیپ جھت حملھ بھ انگلستان، مبارزات پارما علیھ ھانري
ھا، ثروت و پافشاري بازرگانان ھلند، و نبوغ سیاسي یان وان  فرانسھ، تسلط ھلندیھا بر دریا و رودخانھ

  . اولدنبارنولت، و نبوغ نظامي موریس ناسویي، فرزند ویلیام دوك اورانژ

بیست ، در ١۵٨٨وي در سال . موریس چندي پس از مرگ پدرش بھ حكومت زیالند و ھوالند انتخاب شد
 ١۵٩٠در سال . و یك سالگي، بھ دریا ساالري و فرماندھي كل قواي ایاالت متحده ھلند نیز برگزیده شد

ھاي سیمون  موریس، با استفاده از خطابھ. اوترشت، اوورایسل، و گلدرالند او را سردار خود شناختند
سي، و محاصره بھ كار ستوینوس درباره ریاضیات، آخرین اطالعات علمي را در مورد بالیستیك، مھند

، كھ از )١۵٩٠١۵٩۴(سپس ارتش ھلند را با نظم و انضباط جدید تربیت كرد و در یك سلسلھ نبرد . بست
لحاظ حركت سریع و استراتژي شگفتانگیز بسیار جالب بود، زوتفن، دونتر، نیمگن، و گرونینگن را 

را در راه حمالت بیھوده فیلیپ بھ  پارما، پس از آنكھ استعداد و پول خود. دوباره بھ تصرف در آورد
فوریھ  ٢٠(انگلستان و ھانري چھارم بھ ھدر داد، بر اثر فرسودگي و جراحات جنگي در سپاه در گذشت 

١۵٩٢ .(  

پس از او مھیندوك ارنست اتریشي از طرف فیلیپ بھ حكومت ھلند منصوب شد، ولي او نیز مدتي بعد در 
برت بود كھ از مناصب مذھبي خود چشم پوشید و با ایزابل كالرا جانشین او كاردینال مھیندوك آل. گذشت

حق سلطنت در ھلند را بھ آلبرت و ) ١۵٩٨(فیلیپ اندكي پیش از مرگ . اوژنیا، دختر پادشاه، ازدواج كرد
آن دو با . ایزابل تفویض كرد، با این شرط كھ اگر بدون فرزند در گذشتند، سلطنت ھلند بھ اسپانیا باز گردد

و مالطفت حكمروایي كردند، و اگر چھ نتوانستند ایاالت شمالي را مطیع و منقاد خویش سازند، ولي  كفایت
  موفق شدند كھ 

در جنوب حكومتي بھ وجود آوردند كھ تحت آن ھنرھاي مذھبي ھمزمان با كشیدن تصویرھاي زنان عریان 
  . بھ وسیلھ روبنس رونق یافت

لبرت شھر اوستاند را مدت دو سال بدون نتیجھ در محاصره آ. شخصیت تازھاي ظھور كرد ١۶٠٣در سال 
  . گرفتھ بود

یكي از بانكداران ایتالیایي بھ نام آمبروجیو د سپینوال ثروت خود را در اختیار دولت اسپانیا گذاشت، قوایي 
ولي حتي . مركب از ھشت ھزار سرباز فراھم و مجھز ساخت و اوستاند را محاصره و تصرف كرد

این عده مانند گذشتھ كشتیھایي میساختند . م او قدرت مقابلھ با ثروت بازرگانان ھلندي را نداشتدارایي عظی
آلبرت و ایزابل، كھ از . كھ بھ ناوگان اسپانیایي آسیب میرسانید و مانع ارسال طال از آمریكا بھ اسپانیا میشد

یدند، و فیلیپ دوم، كھ از محاصره و كشتار خستھ شده بودند، جھت مذاكره با ھلندیھا اصرار میورز
اولدنبار نولت، علي رغم اعتراضات موریس، ھلندیھا را بھ صلح . ورشكستگي بھ جان آمده بود، پذیرفت

عھدنامھ متاركھ جنگ بھ امضا رسید و ھلند مدت دوازده سال از صلح برخوردار  ١۶٠٩در سال . واداشت
  . شد

موریس از تسلط اولدنبار . نسبت معكوس داشتھماھنگي در داخل و صلح در خارج كشور با یكدیگر 
; اصوال حقوق بگیر عمده ایالت ھوالند تنھا در ھمانجا قدرت داشت. نولت بر امور جمھوري خشمگین بود

اما چون این ایالت بھ اندازه مجموع سایر ایاالت داراي ثروت بود و ھمان اندازه ھم مالیات بھ اتاژنرو 
از قدرتي متناسب با آن ثروت و ھمچنین متناسب با شخصیت خویش میپرداخت، آن شخص در اتحادیھ 

گذشتھ از این، مالكاني كھ بر ایاالت تسلط داشتند، و بازرگانان ثروتمندي كھ در نواحي . بھرھمند بود
مختلف كارھا را اداره میكردند، از اولدنبار نولت كھ مانند آنھا از دموكراسي تنفر داشت طرفداري 
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موریس، كھ از مردم .)) ترجیح میدھم كھ زیر دست باشم، ولي از عوام اطاعت نكنم:((گفتوي می. میكردند
  . كمك میخواست، دریافت كھ اگر كشیشان كالوني را با خود موافق سازد، بھ مقصود خواھد رسید

كشمكش روز افزون : در این ھنگام اختالف مذھبي، كھ كشور را بھ آتش كشید، سھ جنبھ بھ خود گرفت
كلیسا و دولت، دشمني میان كاتولیكھا و پروتستانھا، اختالف بر سر اصول مذھب در داخل فرقھ  میان

  . پروتستان

مجامع كالوني میكوشیدند كھ خط مشي سیاسي را تعیین كنند و دولت را بھ صورت عامل اجراي عقاید خود 
، و اولدنبار نولت، كھ از ھاي خطرناك دموكراسي میدانست اتاژنرو مجامع كالوني را نمونھ. در آورند

. روحانیون میخواست زمام حكومت را بھ دست كارمندان كشوري بدھند، عده زیادي را با خود دشمن كرد
قانون مذھب كاتولیك را . ھنوز كاتولیك بودند ١۶٠٩عجب آنكھ حتي در ایاالت شمالي بیشتر مردم در سال 

  ست و سي و دو كشیش بھ اجراي مراسم ممنوع كرده بود، ولي این قانون اجرا نمیشد، و دوی

   

  

شوراي ایالتي اوترشت بھ كشیشان . پیروان كاتولیك مشغول بودند. مكتب روبنس. آمبروجیو د سپینیوال
دستور داد كھ با زناني كھ خانھ آنان را اداره میكردند ازدواج كنند، ولي عده كمي این دستور را گردن 

  . نھادند

عده اخیر از . اختالف وجود داشت)) عنان گسیختگان((میان كالونیھا و اقلیت  در داخل جوامع پروتستان،
ھا، حتي  آن لحاظ بھ این نام معروف نشدند كھ واقعا عنان گسیختھ بودند، بلكھ میخواستند كھ ھمھ فرقھ
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 كاتولیكھا،از آزادي برخوردار باشند و اصول فرقھ پروتستان آزادانھ و بھ شیوھاي تھذیب كننده مورد
از طرف ) كھ ویلیام دوك اورانژ نیز جزو آنان بود( این وارثان نظریات اراسموس . تفسیر واقع شود

خود گروه اخیر معتقد بھ اصل تقدیر بودند و میخواستند كھ . نامیده شدند)) پاپ پرست((كالونیھاي متعصب 
بق دوك اورانژ، در درك كورنھرت، منشي سا. مذھب آنان در سراسر ایاالت متحده ھلند اجباري شود

یاكوبوس . ھاي خود، كھ زبان ادبي ھلند را بھ وجود آورد، از آزادي مذھبي طرفداري میكرد نوشتھ
آرمینیوس، از كشیشان آمستردام، مامور شد كھ عقاید كورنھرت را رد كند، اما ضمن آنكھ آنھا را جھت 

كھ بھ مقام استادي الھیات در لیدن رسید، پاسخ دادن بھ او مطالعھ میكرد، خود طرفدار آنھا شد و ھنگامي 
كالونیھاي متعصب را با مطالب خود دچار وحشت كرد، زیرا اصل تقدیر را مورد تردید قرارداد و، 

ھاي لوتر و كالون، اظھار داشت كھ بشر ھم بھ وسیلھ اعمال خوب و ھم بھ وسیلھ ایمان  برخالف گفتھ
گار نیز از عذاب جھنم خواھند رست، و سرانجام ھمھ افراد ھمچنین گفت كھ كافران پرھیز. رستگار میشود

در این وقت فرانسیسكوس گوماروس، كھ ھمكار او بود، او را بدعت گذاري فتنھانگیز . نجات خواھند یافت
وي تا آن وقت عده زیادي را از جملھ اولدنبار نولت و ھوخو . درگذشت ١۶٠٩آرمینیوس در سال . شمرد

این اشخاص  ١۶١٠از سال . ، طرفدار خود كرده بود)تردام حقوق میگرفتكھ از رو(گروتیوس را 
مطالبي علیھ اصول تقدیر، برگزیدگي، و محرومیت از نجات یافتن نوشتند و پیشنھاد )) عنان گسیختھ((

كالونیھاي متعصب مطالبي . كردند كھ مجمعي از روحانیان براي تعریف مذھب اصالح شده تشكیل شود
  : و اصول مذھب كالون را بدین ترتیب دوباره تایید كردندعلیھ آن نوشتند 

پس از ھبوط آدم، خداوند عدھاي از افراد بشر را از نابودي محفوظ داشت و مقرر فرمود كھ توسط مسیح 
خداوند در این انتخاب اعتقاد یا تغییر مذھب را در نظر نمیگیرد، بلكھ تنھا بھ میل خود . ... رستگار شوند
  . خداوند فرزند خود عیسي را تنھا براي رستگاري برگزیدگان فرستاد. ملحوظ میدارد اعمال بشر را

طرفداران گوماروس اصرار داشتند كھ اینگونھ موضوعات تنھا بھ وسیلھ روحانیون مورد بحث قرار 
گیرند، و معترضین را چنان ماھرانھ موحد، پاپپرست، پیرو فرقھ پالگیوسیان، یا طرفدار اونیتاریانیسم 

وریس راه آزمایش با م. طرفدار پالگیوس نامیدند كھ اكثر پروتستانھا بھ گروه كالونیھاي متعصب پیوستند
در اینجا . این فرقھ متعصب ھمكاري كند تا شاید بتواند با كمك مردم رھبري ملت را دوباره بھ دست آورد

آشوبھاي سخت باعث قطع متاركھ . نبردي بھ وسیلھ موعظھ و رسالھ در گرفت كھ از جنگ شدیدتر بود
در روتردام واعظان كالوني متعصب . تندبھ غارت رف)) عنان گسیختگان((ھاي  در الھھ خانھ. جنگ شدند

ایالت ھوالند لشكري براي دفاع از مذھب خود فراھم آورد، و سایر ایاالت از آن . از شھر رانده شدند
بھ نظر میرسید كھ جنگ داخلي بزودي آن جمھوري را، كھ تازه تشكیل یافتھ بود، از میان ; پیروي كردند

را از شوراي ھلند گذراند كھ بھ عقیده )) الیحھ تصمیم شدید((لت اولدنبارنو ١۶١٧اوت  ۴در . خواھد برد
براساس این الیحھ، برتري دولت در مسائل مذھبي اعالم گشت و بھ شھرھاي . موریس واقعا شدید بود

سپس بھ اوترشت . ایاالت دستور داده شد كھ براي حفاظت خود علیھ زورگویي كالونیھا مسلح شوند
 ١۶١٨ژوئیھ  ٢۵در . را بر آن داشت كھ قوایي جھت كمك بھ ھوالند گرد آردپرداخت و شوراي ایالتي 

موریس ناساو بھ عنوان فرمانده قانوني ارتش در راس نیرویي مسلح وارد اوترشت شد و تیپھاي تازه آن را 
اوت اتاژنروھاي ایاالت متحده ھلند دستور توقیف اولدنبار نولت،  ٢٩در . مجبور بھ انحالل كرد

نوامبر انجمني از اعضاي كلیساي  ١٣در . را صادر كردند)) عنان گسیختھ((، و سایر رھبران گروتیوس
تشكیل یافت، روحانیون عنان گسیختھ را بھ محاكمھ كشاند، آنان را بھ ) دورت(اصالح شده در دور درخت 

یسایي یا عنوان بدعتگذار محكوم كرد، و مقرر داشت كھ ھمھ كشیشان عنان گسیختھ باید از مناصب كل
پیروان آرمینیوس مانند كاتولیكھا از حقوق خود محروم شدند و حق تشكیل انجمنھاي . تعلیماتي بركنار شوند

بسیاري از آنان بھ انگلستان گریختند، در آنجا بھ خوبي از . عمومي یا اجراي مراسم را از دست دادند
ي مذھبي را سخت تحت نفوذ خود قرار طرف كلیساي رسمي پذیرفتھ شدند، و انگلیكانھاي طرفدار روادار

اتھام علیھ او این . اولدنبار نولت بھ وسیلھ دادگاه مخصوصي محاكمھ شد كھ ھیچ كمكي بھ او نكرد. دادند
بود كھ بھ طرز خیانتآمیزي اتحادیھ ھلند را تجزیھ كرده، آن را بھ خطر انداختھ، و بدان وسیلھ كوشیده است 

در خارج از دادگاه مقدار زیادي جزوه میان مردم پخش . ھ وجود آوردكھ كشوري در داخل كشور دیگر ب
ولي او با چنان فصاحت و قدرتي از خود دفاع كرد كھ . شد تا عیوب زندگي خصوصي او معلوم شوند
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برپا كردند و، بھ تصور آنكھ بزودي آزاد خواھد شد، در كمال  رقصيفرزندانش در برابر زندان او ستون 
دادگاه او را مجرم دانست، و روز بعد حكم اعدامش بھ مورد اجرا  ١۶١٩مھ  ١٢در . اطمینان جشن گرفتند

علي رغم پیروزي متعصبان، آزادي مذھبي در ایاالت . گذاشتھ گریخت و كتابي فراموش نشدني نگاشت
را بھ سبب تعداد زیادشان نمیتوانستند از بین ببرند، و احكام مذھبي سینود دورث قابل  كاتولیكھا. بیشتر شد

پیروان منونیتھا در رینسبورگ فرقھ كولجیان را، كھ شبیھ فرقھ ) ١۶١٩(در ھمین سال . اجرا نبودند
از آزادي دكارت  ١۶٢٩در سال . كویكرز بود، آزادانھ تاسیس كردند، و اسپینوزا بعدا بھ آنان پناه برد

فكري كھ در آمستردام برقرار بود ستایش كرد، و در اواخر قرن ھوالند بھ صورت پناھگاه بدعتگذران 
پس از آنكھ مھیندوك آلبرت . جنگ با ھلند از سرگرفتھ شد ١۶٢١اوت  ٩در . كشورھاي مختلف در آمد

بھ شھرھاي مجاور ھلند حملھ سپینوال . بدون فرزند درگذشت، ایاالت جنوبي ھلند از اسپانیا اطاعت كردند
موریس بھ مقابلھ آنھا شتافت، اما چون در نتیجھ سالھا كشمكش فرسوده شده بود، ناگھان در . برد

سپینوال، بردا را گرفت و بدین ترتیب راه آمستردام را باز كرد و ). ١۶٢۵(پنجاھوھفت سالگي درگذشت 
ھلندیھا اوضاع خود را با سر سختي . آورد زمینھ را جھت تھیھ موضوعي براي تابلو والسكوئز فراھم

فردریك ھانري، كھ بھ عنوان ستاد ھاودر جانشین برادر خود شد، بھ دشمنان حملھ برد و . بھبود بخشیدند
بر اثر دیپلماسي، . دوستان را با استعداد نھاني خویش بھ عنوان سیاستمدار و سردار بھ شگفت انداخت

لیره كمك ھزینھ از ریشلیو بگیرد، و با آن مبلغ لشكر  ٠٠٠,٠٠٠,١فرانسیس آیرسنس موفق شد ساالنھ 
ھاي طوالني، سرتوخنبوس، ماستریشت، و بردا را بھ تصرف در  جدیدي فراھم آرد و، پس از محاصره

  . آورد

در این ضمن، بازرگانان ھلندي پولھاي خود را بھ مصرف . خوشبختانھ سپینوال بھ لومباردي فرا خوانده شد
یك ناوگان  ١۶٢٨در سال . رساندند، زیرا ھر پیروزي دریایي آنان باعث توسعھ تجارت میشد تھیھ كشتي

كوچك ھلندي بھ رھبري پیت ھاین تعدادي از كشتیھاي اسپانیایي را كھ حامل طالي مكزیك بودند بھ 
د، آنھا یك ناوگان دیگر ھلندي بھ سیزده كشتي اسپانیایي در رودخانھ سالك حملھ بردن. تصرف در آوردند

درخشانترین پیروزي دریایي آنان در داونز ). ١۶٣١(را خراب كردند، و پنجھزار تن را بھ اسیري گرفتند 
  . دریا ساالر آنان مارتن ھارپرتسون ترومپ نام داشت. بھ دست آمد

 اسپانیاییھا، كھ مصمم بودند بندرھاي ھلند را از دست مردم این كشور بگیرند، ناوگان تازھاي مركب از
ترومپ پس از . ھفتادوھفت كشتي، كھ بیستوچھار ھزار نفر جاشو در آنھا كار میكردند، فراھم آوردند

مشاھده این ناوگان در دریاي مانش، تعدادي كشتي خواست و با ھفتادوپنج كشتي بھ مقابلھ دشمن شتافت و 
در . ا بھ تصرف در آوردھمھ سفاین اسپانیایي را، بھ استثناي ھفت فروند كشتي، یا غرق یا خراب كرد ی

نبرد داونز در تاریخ ھلند بھ . این نبرد پانزدھھزار و دویست تن از جاشویان اسپانیایي كشتھ یا غرق شدند
اندازه نابودي جھازات شكستناپذیر در تاریخ انگلستان اھمیت دارد، زیرا بھ ادعاي اسپانیاییھا در مورد 

اسپانیا و مستعمرات آن را قطع كرد، و نظیر پیروزي فرانسویھا تسلط بر دریاھا پایان داد، خط حیاتي میان 
اسپانیا، كھ سخت گرفتار . تفوق اسپانیاییھا را در اروپا از میان برد) ١۶۴٣(بر اسپانیاییھا در نبرد روكروا 

در . جنگ سیسالھ شده بود، تصمیم گرفت ھمھ چیز را بھ ھلندیھا بدھد تا بتواند آزادانھ با فرانسویھا بجنگد
جنگ ھشتاد ((در مونستر، نمایندگان اسپانیا عھدنامھ وستفالي را امضا كردند و بھ  ١۶۴٨ژانویھ  ٣٠

بنا بر این عھدنامھ، جدایي كامل ایاالت متحده ھلند از اسپانیا اعالم شد، . در ھلند خاتمھ دادند)) سالھ
ند و ھند غربي حق آزادي متصرفات آنھا مورد قبول قرار گرفت، بھ كشتیھاي بازرگاني ھلندي در ھ

  . تجارت داده شد

ھمچنین مقرر گشت كشتیھاي تجاري كھ از طریق رودخانھ راین با دریاي شمال رابطھ دارند فقط در 
بدین ترتیب، طوالنیترین و دلیرانھترین و بیرحمانھترین كشمكشھا در راه . بندرھاي ھلند لنگر بیندازند

  فصل ھیجدھم. كسب آزادي خاتمھ یافت
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  از روبنس تا رامبران 

١۵۵۵ -١۶۶٠   

I - مردم فالندر   

باعث شگفتي است كھ در قسمت كوچكي از اروپا مانند ھلند دو فرھنگ مختلف نظیر فالندري و ھلندي، 
دو مذھب متضاد نظیر آیین كاتولیك و كالون، دو ھنرمند متفاوت از حیث اخالق و روش مانند روبنس و 

دانست، زیرا نیمي از این اختالف را نمیتوان معلول زبان . رامبران یا ون دایك و ھالس وجود داشتھ باشد
قسمتي از اختالف مذكور . مردم فالندر مانند ھمھ اھالي ایاالت متحده ھلند بھ زبان ھلندي سخن میگفتند

. ممكن است از نزدیكي ھوالند بھ آلمان پروتستان، و نزدیكي فالندر بھ فرانسھ كاتولیك ناشي شده باشد
و سلطنتطلب و اشرافي با بروكسل و آنورس مربوط  قسمتي از آن نیز بھ اتحاد بیشتر اسپانیاي كاتولیك

میشود، فالندر مذھب، ھنر، و سنتھاي قرون وسطي را بھ ارث برد، در صورتي كھ ھوالند ھنوز از خود 
شاید ھم آفتاب بیشتري كھ در نواحي جنوبي وجود داشت مردم را بھ زندگي شھواني، . داراي فرھنگي نبود

حال آنكھ مھ و ; ي، و بھ یك مذھب كاتولیك سھلگیر متمایل میساختبھ عدم سختگیري در امور اخالق
آیا . دشواریھاي شمال ممكن است مردم را بھ داشتن ایمان محكمتر و صبورانھتري ترغیب كرده باشد

ھاي مزاحم و ثروت  میتوان گفت كھ لشكریان اسپانیا، كھ در جنوب فاتح شدند، بر اثر وجود رودخانھ
شمال شكست خوردند ھنگامي كھ ساختن كلیساي جامع بزرگ آنورس با ھمھ تزیینات، ھلندیھا بود كھ در 

ھاي نوكتیزش بھ پایان رسید و با ھمھ سر زندگي و مغلطھكاري تجارت، در مجاورت آن  نما، و مناره
اما . رونق یافت، و كشتیھاي ممالك مختلف در آبھاي آن حركت میكردند، آن شھر زیبایي و شكوھي داشت

خشم آلوا و دستگاه تفتیش افكار باعث فرار ھنرمندان و بازرگانان پروتستان بھ ھوالند، : فرا رسیدجنگ 
ھا و  خشم اسپانیاییھا موجب ویراني خانھ; خشم كالونیھا كلیساھا را خراب كرد; آلمان، و انگلستان شد

. ھارده قحطي شدو محاصره چ; خشم فرانسویھا خون عده كثیري را بر زمین ریخت; سوختن قصرھا شد
باالخره، در نتیجھ مھاجرت دستھجمعي كاتولیكھا و پروتستانھا، تجارب آنورس بھ آمستردام، روتردام، 

  . ھارلم، ھامبورگ، لندن، و روان انتقال یافت

بھبود یافتن سریع بعضي از ملتھا . اما درنده خویي بشر گاھگاه، و بازگشت او بھ حالت اول ھمیشگي است
 ١۵٧٩این نكتھ در مورد فالندر پس از سال . ز جنگ و ویراني موجب تسالي خاطر استو شھرھا پس ا

باران ھنوز آن . ھاي توري فالندري ھنوز مورد تقاضا بودند صنعت بافندگي احیا شد، پارچھ. صدق میكرد
آنورس و بروكسل تحت . سرزمین را پرورش میداد، و زحمات مردم موجب عظمت دربار میشد

مردم فالندر . مھیندوكھا، كھ خوشگذران ولي با مروت بودند، بھ طرز شگفتانگیزي احیا شدندفرمانروایي 
شاید روبنس در تابلویي تحت عنوان جشن، كھ در . بھ جشنھاي مذھبي و كلیساھا و عیدھاي خود پرداختند

 ١۶٣٩در سال  موزه لوور است، مبالغھ كرده باشد، ولي باید گزارشي را كھ كاردینال اینفانتھ فردیناند
دیروز مردم بھ : ((وي در این گزارش نوشتھ است. براي فیلیپ چھارم فرستاد مورد مطالعھ قرار دھیم

پس از . ھاي مربوط بھ جشن بھ اطراف شھر رفتند جمع كثیري با ارابھ. اجراي جشن بزرگ خود پرداختند
یرا جشن را بدون این عمل كامل رژه ھمھ بھ خوردن و نوشیدن پرداختند، و سرانجام ھمگي مست شدند، ز

، چند روز در میان تزییناتي كھ )١۶٣۵(خود كاردینال ھنگامي كھ از اسپانیا بھ برو كسل آمد .)) نمیدانند
یكي از ایتالیاییھا نوشتھ است كھ در . بھ وسیلھ روبنس طراحي شده بود، مورد استقبال مردم قرار گرفت

مع، عروسیھا، و رقصھاي نشاط انگیز بر پا میشدند، و در شھرھاي فالندري پیش از شورش ھمیشھ مجا
ھمھ آن روحیھ بر اثر . این ضمن موسیقي، آواز، و آھنگھاي با روح در ھر كوچھاي بھ گوش میخوردند

ھا دیده  بازیھایي كھ تصویر آنھا بھ وسیلھ برو گل كشیده شده است، ھنوز در كوچھ. جنگ از میان نرفتھ بود
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. اھا آھنگھایي كھ روزگاري باعث شھرت خوانندگان فالندي بود، ھنوز طنین میانداختندمیشدند، و در كلیس
  . فالندر وارد درخشانترین عصر خود میشد

II - ھنر فالندري  

آلبرت و ایزابل، عالوه بر . دربار و كلیسا، اعیان و شھرنشینان، براي احیاي ھنر فالندري مبالغي پرداختند
. تا مدتي آنورس بھ صورت مركز ھنري اروپا در آمد. ندان حمایت كردندروبنس، از بسیاري از ھنرم

شیشھ سازان ونیزي . ھاي برو كسل بر اثر طرحھاي قھرماني روبنس برتري سابق را باز یافتند فرشینھ
بھ وجود )) شكنندھاي((در ھلند اشاعھ دادند، و ھنرمندان آن كشور معجزات  ١۵۴١ھنر خود را در سال 

فلز كاران اشیاي شگفت انگیزي . عضي از آنھا بھ سبب مرغوب بودن قرنھا باقي ماندھاندآوردند كھ ب
جھت آنان ساختھ . ھاي اشیاي متبرك كھ ھنوز در كلیساھاي كاتولیك بلژیك دیده میشوند ساختند، مانند جعبھ

اختند، مانند شود، در برابر ھنرمندان براي تھیھ تصویر خود مینشستند، و قصرھا و عمارات شاھانھ میس
ھنگامي كھ آثار ھنري ). ١۵۶١١۵۶۵( عمارتي كھ كورنلیس دو ورینت بھ افتخار آنورس بر پا كرد 

ھا شدند و از ھنرمندان خواستند كھ با مجسمھ و  كلیساھا از میان رفتند، آن اشخاص حامیان پرشور كارگاه
  . تصویر ایمان را براي مردم مجسم كنند

ي نداشت و فرانسوا دوكنوا، اھل بروكسل، بیشتر كارھاي خود را در رم انجام مجسمھ سازي در اینجا رونق
تنھا عده كمي از جھانگرداني . داد، و در آنجا مجسمھ عظیم سنت اندرو در داخل كلیساي سان پیترو ساخت

یھ شده را ببیند، میدانند كھ این اثر بھ دست دو كنوا تھ)) قدیمترین شارمند بروكسل((كھ حتما اصرار دارند
اثر مذكور، كھ بھ فواره مانكن پیس معروف است، مجسمھ كودكي از مفرغ را نشان میدھد كھ در ; است

  . آب شھر ادارار میكند

ظاھرا ھر خانھاي در ھلند میبایستي چند تصویر اصلي داشتھ . اما شماره تابلوھاي فالندري نامحدود است
غول ساختن تابلوھایي از اشخاص، دورنماھا، جانوران، نزدیك بھ ھزار ھنرمند در صدھا كارگاه مش. باشد

مواد، خوراكي، اساطیر، خاندانھاي مقدس، و مناظر مصلوب شدن مسیح بودند و، بھ عنوان اداي دین مھم 
خود نسبت بھ تاریخ ھنر، تصویرھایي دستھ جمعي از كارمندان شھرداري، و تابلوھایي از زندگي 

كشتیھاي . در آغاز، این نقاشان تحت تاثیر ھنر ایتالیایي قرار داشتند. ندخانوادگي یا روستایي تھیھ میكرد
ایتالیایي ھر روز وارد آنورس میشدند، پیشھوران ایتالیایي دكانھایي در آنجا میگشودند، ھنرمندان ایتالیایي 

براي بسیاري از نقاشان فالندري . براي ریشخندكردن میآمدند و براي كشیدن تصویر در آنجا میماندند
بدین ترتیب بود كھ یوستوس . تحصیل ھنر بھ ایتالیا میرفتند، و بعضي از آنان در این كشور مقیم میشدند

بعضي از بھترین ; سوستر مانس، اھل آنورس، در نظر دوكھاي بزرگ توسكان مقامي ارجمند یافت
تي در رم نزد فرانس فلوریس، پس از آنكھ مد. تصویرھاي قصر پیتي كار این استاد چیره دست است

میكالنژ شاگردي كرد، در مراجعت خود را علنا عضو كلیساي رم معرفي نمود، از تشریح لذت برد، و 
كارگاه او در آنورس بھ صورت مركز و نقطھ اعتالي ) ١۵۴٧١۵٧٠(تا یك نسل . رنگ را تابع خط كرد
موزه آن بھ تماشاي تصویر تحمل مسافرت بھ كان تقریبا بھ این میارزد كھ در . نقاشي فالندري در آمد

فرانس از ثروت برخوردار بود، قصري براي خود ساخت، آزادانھ پول . عظیم ھمسر مرد قوشباز بپردازیم
در میان خانواده بزرگي از نقاشان، كورنلیس دو . خرج كرد، شراب نوشید، و در فقر و فاقھ جان سپرد

ز روبنس خواستند كھ تصویرشان را بكشد، وي ھنگامي كھ عده زیادي از اشراف ا. وس مرد توانایي بود
جمعي از آنان را نزد وس فرستاد و بھ آنان اطمینان داد كھ وي بھ خوبي از عھده سفارشھایشان بر خواھد 

در اواخر قرن . ھنوز تصویر كورنلیس و زن و دو دختر زیبایش را در موزه برو كسل میتوانیم ببینیم. آمد
داوید . متر شد، و ھنرمندان فالندري بر طبق راه و روش ملي بھ كار پرداختندشانزدھم عالقھ بھ ایتالیا ك

با آنكھ در رم كار كرد، در بازگشت بھ آنورس تابلویي بھ نام آشپزخانھ ھلندي و تابلو دیگري ) مھین(تنیھ 
 .بھ نام جشن روستایي كشید، و ھنر خود را طوري بھ فرزند خود آموخت كھ پسر از پدر استادتر شد

اخالف پیتر برو گل سلسھاي از نقاشان را تشكیل دادند كھ كارشان كشیدن دورنماھاي محلي و مناظر 
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ھایش یان دوم  برو گل، نوه)) مخملین((روستایي بود، مانند پسر اوپیتر برو گل دوزخي، پسر دیگرش یان 
این عده مدت دو قرن  .و آمبروز، نبیرھاش ابراھام، و بعد فرزند ابراھام بھ نام یان باتیست برو گل

این ھنرمندان از جد با . بر سر كار بودند، اما اجازه بدھید كھ از آنان سخني بھ میان نیاوریم ١۵٢۵١٧١٩
استعداد خود عالقھ بھ مناظر و جشنھاي روستایي را بھ ارث بردند، و بعضي از آنان زمینھ دورنماھاي 

  . تابلوھاي روبنس پر كار را میكشیدند

ھا  ھا، دشتھا، بیشھ ندي ھنر را از حدود كلیسا و صومعھ خارج كردند و بھ كشیدن مناظر خانھھنرمندان ھل
ھاي گل را بھ  ھا را بھ طرز زیبایي نشان داد، تصویرھاي حلقھ دانیل سگرس جزئیات گلھا و میوه. پرداختند

مھیج و گاھي فرانس سنایدرس با تابلوھاي . حضرت مریم ھدیھ كرد، و سرانجام بھ یسوعیان پیوست
گذشتھ از این، تابلوھاي زیادي از . خونالودي كھ از مناظر شكار كشیده، چند موزه را زینت بخشیده است

ھمچنان روبنس اظھار داشت وي بزرگترین نقاشي است كھ . ظروف میوه و گوشت آھو كشیده است
ت مانند او بازي نور را بر تا كنون ھیچ كس نتوانستھ اس. توانستھ است تابلوھایي از جانوران تھیھ كند

  . روي پوست چھار پایان یا پر و بال پرندگان مجسم كند

آدریان براوئر، مانند بروگل، بھ روستاییان پرداخت و از غذا خوردن، بادھنوشي، آواز خواني، رقص، 
 زندگي خود آدریان در سي و دو. ورق بازي، طاسبازي، دعوا، جشن و خفتن آنان تصویرھایي تھیھ كرد

وي مدتي در ھارلم نزد ھالس شاگردي كرده، و سپس در بیست : سالگي نمونھ زندگي بسیاري از كسان بود
اما چون بیش از عایدات خود . و یك سالگي بھ عنوان استاد در صنف نقاشان آنورس شركت جستھ بود

نون معلوم نیست، میگویند اسپانیاییھا، بھ علتي كھ اك. خرج میكرد، پس از مدت كوتاھي گرفتار قرض شد
پس از رھایي از زندان، . او را حبس كرده بودند، و او در زندان در كمال عیش و نوش گذرانیده بود

قروض خود را با فروش تصویرھایي پرداخت كھ چنان با روح، و از لحاظ دقت در نمایاندن بازي نور بھ 
بھ نظر میرسد كھ . او را خریدند اندازھاي عالي بودند كھ روبنس ھفده تابلو و رامبران ھشت تابلو

كشاورزان مورد نظر او ھرگز احساس خوشبختي نمیكردند، مگر آنكھ تحت تاثیر توتون شدید و مشروب 
اما براوئر كشاورزي را كھ پیالھ دردست آواز میخواند بر ریاكارحریر پوشي كھ . ارزان قرار گرفتھ باشند

در سي و دو سالگي او را در خارج میخانھاي مرده  ١۶٣٨ در سال. از پادشاھي تملق میگفت ترجیح میداد
  . یافتند

یاكوب یوردانس مرد عاقلتري بود كھ براي تنبیھ و عبرت خویش زیر یكي از تصویرھایش نوشتھ 
وي میخواست تصویر مرداني را بكشد كھ .)) ھیچ چیز بیش از یك نفر مست بھ آدمي شباھت ندارد:((بود

شراب بنوشند و زناني كھ بتوانند جامھ ابریشمي خود را با شكوه و جالل بھ خش بتوانند، بدون مست شدن، 
  . تولد یافت و تا سن معقول ھشتادوپنچ سالگي زیست ١۵٩٣وي در سال . خش در آورند

در اینجا با مردي : تصویر او و خانوادھاش را در تابلویي تحت عنوان ھنرمند و خانوادھاش میتوانیم ببینیم
و زني ; شویم كھ بلند باال، داراي اعتماد بھ نفس، زیبا و كامیاب است، و عودي در دست داردرو بھ رو می

دختري كھ نزدیك است مانند فالندریھا شكفتھ ; كھ با وجود یقھ چیندار و آھاري تنگ راحت بھ نظر میرسد
بھ صلیبي كھ او و دختر كوچك خوشحالي كھ در خانھاي آرام زندگي میكند و مذھبي تسلي بخش دارد ; شود

وي چند تابلو . یوردانس در شصت و دو سالگي بھ آیین پروتستان در آمد. بھ گردن آویختھ است توجھ كنید
ھاي  مذھبي كشید، ولي خود او نوع افراد و اساطیر را میپسندید تا بتواند سرھاي درشت مردان و سینھ

چنانكھ این موضوع بخوبي از تابلو  ھاي آنورس دیده بود مجسم كند، درخشان زناني را كھ در خانھ
كھ توسط سنایدرس (در اینجا در میان میوه . مشروبات پادشاه یا بھ طور بھتري در رمزباروري پیداست

و دیو مردان از مشاھده زن عریان زیبایي كھ فقط از دور پیداست، ولي از ) دوست یاكوب كشیده شده است
در فالندر دوره روبنس، یوردانس این نمونھ ظریف را . مھمھ لطافت جواني برخوردار است تعجب میكنی

  از كجا پیدا كرد 
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III  -١۶۴٠- ١۵٧٧: روبنس   

، در خانوادھاي كھ از دیر باز پیشھور بود، دیده بھ جھان گشود و ١۵٧٧بزرگترین مرد فالندري در سال 
، با دختري بھ نام پدرش یان روبنس در پادوا بھ تحصیل حقوق پرداخت. حرفھ نیاكان را در پیش گرفت

. ماریا پیپلینكس ازدواج كرد، و در سي و یك سالگي بھ عنوان عضو انجمن شھرداري آنورس انتخاب شد
محروم شد، با زن و  ١۵٧۴پس از آنكھ بھ پیروي از آیین پروتستان متھم و صریحا از عفو عمومي سال 

بھ عنوان ) لقھ ویلیام، دوك اورانژمط(بعدا از طرف آن آو ساكس . چھار كودك خویش بھ كولوني گریخت
ماریا شوھر . مشاور قضایي انتخاب شد، و با او زنا كرد و بھ فرمان ویلیام در دیلنبورگ بھ زندان افتاد

سعي بسیار كرد، و پس از دو سال  نوشت،ھاي محبت آمیز و سوزناكي براي او  خود را بخشید، نامھ
زنش در سال . مشقت در این كار موفق شد و آن ھم بھ شرط آنكھ یان در زیگن در وستفالي تحت نظر بماند

وي مطابق مراسم لوتریھا غسل تعمید . بھ او پیوست و احتماال در آنجا بود كھ پتر پول متولد شد ١۵٧٣
یان با خانواده خود بھ  ١۵٧٨سال . بود خانودھاش بھ آیین كاتولیك گرویدیافت، اما ھنگامي كھ ھنوز كودك 

ماریا و ) ١۵٨٧(پس از مرگ او . كولوني رفت، در آنجا بھ وكالت دادگستري پرداخت و كارش باال گرفت
  . كودكانش بھ آنورس رفتند

بھ زیاد را بھ آن روبنس تازه در پانزده سالگي تعلیمات رسمي خود را آغاز كرد، اما مطالعھ و تجر
بھ عنوان پیشخدمت كنتس اللن در اودنارد گذرانید، و احتماال در آنجا ) ١۵٩٠١۵٩١(مدت دو سال .افزود

مادرش، . بود كھ زبان فرانسھ و آداب خوبي را كھ وجھ تمایز او و سایر ھنرمندان عصرش شد فرا گرفت
ھخت، سپس نزد آدام فان نورت، و بعد نزد كھ عالقھ او را بھ ترسیم مشاھده كرد، او را نزد توبیاس فر

روبنس، پس از ھشت سال شاگردي نزد . اوتو وانیوس كھ مردي فرھنگي و داراي بیاني متین بود فرستاد
این استاد ارجمند، در بیست و سھ سالگي بھ ایتالیا رفت تا بھ بررسي شاھكارھایي بپردازد كھ شھرت آنھا 

در ونیز یكي از آثار خود را بھ مردي كھ در خدمت و ینچنتسو . تدل ھر ھنرمندي را بھ تپش وا میداش
بود نشان داد، و پس از مدت كوتاھي در قصر دوك در مانتوا بھ عنوان نقاش دربار ) دوك مانتوا(گونتساگا 

یكي از آنھا تحت . دو تابلویي كھ در آنجا كشید در آن ھنگام نیز استادي او را نشان میدادند. بھ كار پرداخت
عنوان یوستوس لیپسیوس و شاگردانش بود كھ جزو شاگردان دانشمند معروف، فیلیپ و برادرش پیر، دیده 

دیگري خودنگارھاي بود كھ روبنس را در بیست سالگي با سري كم مو، صورتي ریشدار، و ; میشدند
ز روي تابلوھا از آنجا سفري بھ رم كرد تا براي دوك تصویرھایي ا. قیافھاي جسور و ھوشیار نشان میدھد

را با ھانري چھارم، ) مدیسي(در این شھر بود كھ ازدواج ماریا دمدیچي . بسازد، و سپس بھ فلورانس رفت
دوك او را بھ  ١۶٠٣در سال . كھ حضور نداشت، بھ چشم خود دید و بعد تابلویي خیالي از آن كشید

دوك تابلوھایي را كھ روبنس از . او سپردماموریتي دیپلماتیك فرستاد و ھدایایي جھت تقدیم بھ دوك لرما بھ 
روي آثار دیگران كشیده بود بھ عنوان تابلوھاي اصلي پذیرفت و این ھنرمند بھ عنوان دیپلمات موفقي بھ 

روبنس در سفر دوم بھ رم با برادر خود، كھ كتابدار كاردینالي بود، براي ھمیشھ در رم . مانتوا بازگشت
یكي از آنھا، كھ قدیس گرگوریوس در حال . اي فراواني از قدیسان پرداختاقامت گزید و بھ كشیدن تابلوھ

، پس از آنكھ شنید كھ ١۶٠٨در سال . پرستش مریم نام دارد، بھ عقیده خود او نخستین تابلو خوب او بود
عشق . مادرش بیمار است، شتابان بھ آنورس بازگشت و از اینكھ مادر خود را مرده یافت، بینھایت متالم شد

ھمچنین . عاقالنھ و صبورانھ این زن حالت پر نشاطي بھ روبنس داده بود كھ باعث پیشرفت كار او شده بود
  . در ایتالیا نكات بسیاري آموختھ بود

رنگ پرمایھ ھنرمندان ونیز، فرسكوھاي دلپذیر جولیورومانو درمانتوا، تصویرھاي اندامھاي زیباي زنان 
ھ روم مشرك و مسیحي، آشتي كردن، مسیحیت با شراب و زن و آواز اثر كوردجود در پارما، ھنر كافران

ھنگامي كھ مھیندوك آلبرت او را در آنورس بھ عنوان نقاشي . ھمھ اینھا وارد خون و ھنر روبنس شدند
، بقایاي ھنر گوتیك از نقاشي فالندري از میان رفت و پیوستگي ھنر )١۶٠٩(درباري بھ كار گماشت 

  . لیایي تكمیل شدفالندري با ھنر ایتا
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اینكھ روبنس طي ھشت سال جنگ از ھلند دور بوده و در نخستین سال متار كھ بھ خدمت گماشتھ شده بود، 
درست طي دوازده سال بعد بود كھ آنورس و بروكسل وضع . معلول قسمتي از عقل ناخود آگاه بود

نویسنده . گي سھم كوچكي نداشتروبنس در این احیاي فرھن. فرھنگي خود را بھ حال نخست باز گرداندند
. طرح اثر او را ذكر میكند، و احتماال آثار دیگري از او مفقود شده است ٣٨٠تابلو و  ١٣٠۴شرح حال او 

. این پر كاري در تاریخ ھنر بینظیر است، و تنوع موضوعات و سرعت عمل او ھر دو قابل توجھند
ارشي، ھر قدر ھم عظیم یا از لحاظ موضوع استعداد من طوري است كھ ھیچ سف: ((روبنس نوشتھ است

وي ظرف بیست و پنچ روز سھ تابلو پایین آوردن مسیح .)) متنوع باشد، ھرگز باعث نگراني من نمیشود
و ظرف سیزده روز نقاشي تابلو عظیم پرستش پادشاھان را، كھ . از صلیب را براي كلیساي آنورس كشید

فلورن در سال  ۵٠٠گذشتھ از حقوق درباري او، كھ بالغ بر . داكنون در موزه لوور است، بھ انجام رسانی
 ٠٠٠,۴٧(فلورن  ٣٨٠٠میشد، براي ھر اثري نیز دستمزدي دریافت میداشت و پول زیادي میگرفت، مثال 

البتھ قسمتي از این . در ھر روز) دالر ١٢۵٠(فلورن  ١٠٠براي دو شاھكاري كھ ذكر كردیم، یعني ) دالر
یشمارش پرداخت میشد، و چندین نفر از آنھا بھ عنوان استاد در صنف ھنرمندان مبلغ بھ دستیاران ب

و ; ھا را پول دو وس كانیھا و میوه; یان مخملین گلھاي تابلوھاي روبنس را میكشید. نامنویسي كرده بودند
گشت در تابلو موسوم بھ دیانا ھنگام باز. یان ویلدنس بھ كشیدن دور نماھا و موضوعات فرعي میپرداخت

در مناظر شكاري كھ در ; از شكار سگي دیده میشود كھ سر زیباي آن را فرانس سنایدرس كشیده است
گالریھاي در سدن، مونیخ، و موزه مترپلیتن در نیویورك وجود دارند، نمیدانیم سنایدرس و روبنس ھر یك 

ود را بھ رنگ كردن آنھا در بعضي موارد روبنس شكلھا را میكشید و دستیاران خ. چھ اندازه كار كردھاند
اما بھ مشتریھاي خود دقیقا میگفت كھ تابلوھایي كھ بھ آنان فروختھ است تا چھ اندازه كار خود . میگماشت

  . وي تنھا بھ این وسیلھ بود كھ میتوانست از عھده سفارشھا بر آید. او بوده است

پر كاري و . كارگاه او بھ صورت كارخانھاي در آمد كھ حاكي از روشھاي حرفھاي در اقتصاد ھلند بود
سرعت او گاھي ارزش آثار او را پایین میآورد، اما كارش تقریبا بھ اندازھاي بھ كمال رسید كھ او بھ منزلھ 

  . خداي ھنر فالندري بھ شمار آمد

  س اطمینان كرد كھ بھ فكر ازدواج افتاد در این ھنگام روبنس در خود چندان احسا

ایزابال برانت دختر مردي از آنورس بود كھ بھ وكالت دادگستري اشتغال داشت و جزو اعضاي ). ١۶٠٩(
  . شھرداري بود

روبنس . و بنابراین شایستگي ھمسري پسر شخصي را داشت كھ وكیل دادگستري و عضو شھرداري بود
در . مدتي در منزل پدر زندگي كرد تا آنكھ ساختمان خانھ قصر مانندش در كنار ترعھ واپنز بھ پایان رسید

زنش جامھاي : ازدواجندیكي از تابلوھاي زیباي او پترو ایزابال را میتوان دید كھ در اوج خوشبختي اوایل 
دست خود را با اعتماد روي دست او گذاشتھ و گویي او . بلند و گشاد، و نیمتنھاي تنگ و پر گل در بر دارد

و بر سرش كاله ; چھره مغرورش از میان یقھ پرچین و آبي او بیرون آمده است; را دارایي خود میداند
ساق پاھایي نیرومند، ریشي طالیي، ; فقیت استخود روبنس در كمال مردي و مو; شھسواري دیده میشود

ایزابال فقط ھفده سال دیگر پس از این تاریخ . و سیمایي زیبا دارد و كالھي لبھ دار بر سر گذاشتھ است
; زندگي كرد، اما كودكاني براي او آورد كھ روبنس آنھا را پرورش داد و تصویرشان را با محبت كشید

. در اینجا این كودك فربھ و شاد با كبوتري بازي میكند. فردریك ببینید كودك مومجعد را در موزه كایزر
تنھا یك مرد ; بار دیگر او را در تابلو، فرزندان مرد ھنرمند میببینیم كھ بھ ھفتاد سالگي رسیده و متین است

  . خوب میتوانست این تصویرھا را بكشد

د، بدن بشر، خواه بدن مرد ورزشكار خواه در ھمان زمان روبنس اساسا مشرك بود و، بیآنكھ خجالت بكش
از مشخصات فالندر این بود كھ تصاویر كالسیك و كفر آمیز، . انحناھاي آرام بدن زنان، را دوست میداشت

و در این ضمن روحانیان از تعبیرھاي موضوعات مذھبي او ; یعني تصاویر بدنھاي عریان را میپسندید
  . لذت میبردند
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شاید ھم میان آنان تناقضي نمي ; مریم و ونوس یكي را بھ طور قطعي انتخاب كندروبنس نمیتوانست میان 
در ستایش ونوس، از موضوع كالسیك بھخوبي استفاده كرده . دید، زیرا ھر دو براي او پول تھیھ میكردند

است، یعني دستھاي از زنان را در حال میگساري نشان میدھد كھ محجوبانھ آرنج یا زانوي خود را 
و در این ضمن چند كودك پیرامون مجسمھ رب ; شانند و در آغوش خدایان جنگلي بزمانندي ھستندمیپو

اگرچھ این موضوعات كالسیك انعكاسي از اقامت او در ایتالیا بھ شمار میروند، . النوع عشق میرقصند
راب زندگي ونوسھاي او فاقد خطوط كالسیكند، و نمیتوانند در شمال مانند جنوب با خورشید، ھوا، و ش

گوشت بدن نژاد شمالي مانند . باید بخورند و بیاشامند تا خود را از باران و مھ و سرما محفوظ دارند; كنند
یكي از . بھ منزلھ دفاعي در مقابل آب و ھواست) خواه انگلیسي خواه اسكاتلندي(ویسكي انگلستان 

ونوس بدون شراب : د چنین نام داردتصویرھاي روبنس كھ سھ زن عریان را با شكمھاي برآمده نشان میدھ
بدین ترتیب )). بدون گوشت آبجو: ((ولي چون روبنس آدم مودبي بود، نخواست بگوید. و نان، سرد است

در تابلو موسوم بھ چوپان در حال عشقبازي چیزي نامتناسب ندید، زیرا چوپاني را نشان میدھد كھ میخواھد 
  خوب، زشت یا زیبا  چیزي بد یا: زني بسیار فربھ را فریب دھد

   

  

در . وجود ندارد، فقط محیط آن را بھ یكي از این صورتھا در میآورد. روبنس و ایزابال برانت: روبنس
. تابلو ھتكناموس سابینھا دو رومي نیرومند را میبینیم كھ یكي از اسیران زیباي خود را روي اسب میگذارند

در تابلو دیانا . نشان دادن افراد بھ عمل نیامده استحتي در تابلو نتایج جنگ كوششي بھ منظور الغر 
ھنگام بازگشت از شكار زني یوناني و پاكیزه و عفیف را نمیبینیم، بلكھ زن خانھدار فالندري را با شانھاي 

در . در ھمھ آن تصویر عظیم فقط سگي الغر اندام میتوان دید. پھن، اندامي قوي و چھرھاي موقر مییابیم
و )) ایكسیون وھرا((وبنس كشیده است عده زیادي دیو مرد فربھ میبینیم، مانند تابلو ھایي كھ ر بیشھ
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چھارگوشھ جھان، و ھمان گونھ كھ انتظار داریم اصل كھكشان فریضھاي مربوط بھ ستارگان ابر مانند 
ن رحمت اما در تابلو االھگا. نیست، بلكھ خانم فربھي را نشان میدھد كھ از سینھ برجستھ خود شیر میدوشد

سھ زن میبینیم كھ نسبتا باریك و خوشاندامند، و در داوري پاریس دو نفر از خانمھا طبق آخرین مد لباس 
معموال در این تصویرھاي . یكي از آنان بھ عنوان زیباترین شكل زن در ھنر بھ شمار میرود; پوشیدھاند

ود از قوه تخیل نیرومند خویش روبنس در تابلوھاي خ. كالسیك چیزي بمراتب بیش از گوشت وجود دارد
استفاده میكرد، و ھزاران چیز فرعي بھ آنھا مي افزود كھ با توجھي بیپروا ترسیم شده بودند، و رنگ و 

در این تصویرھا ھیچ اثري از افكار شھواني نیست، فقط . گرمي و زندگي آنھا نظر را جلب میكرد
. ز این تابلوھا براي تحریك شھوت ساختھ نشدھاندگذشتھ از این، ھیچ یك ا. سرزندگي حیواني وجود دارد

. خود روبنس، كھ طبعا نسبت بھ رنگ و شكل حساسیت داشت، بھ طوري غیر عادي رفتار كرده است
میدانستند كھ ھیچ رسوایي، زنبازي، یا )) مرد متین و خانواده دوستي((مردم او را شوھري خوب و 
ر، ایتالیا، و اسپانیا معصومیت نفسپرستي او را تصدیق روحانیان فالند. عشقبازي نھاني نداشتھ است

او نیز . میكردند و بدون تردید از او میخواستند كھ دوباره تصویرھایي از مریم، مسیح، و قدیسان بكشد
كدام یك از اسالف بیشمار او . خواھش آنان را میپذیرفت، ولي سبك غیرمبتذل خود را بھ كار میبرد

را با قوه تخیل بیشتر یا مھارت ظریفانھ زیادتري مجسم كنند چھ  پادشاھانرستش توانستند موضوع قدیمي پ
كسي جرات میكرد كھ اساس موضوع را برروي شكم فربھ مرد حبشي قھوھاي رنگ و متمایل بھ قرمزي 

بھ مردان رنگ پریده اطراف خود مینگرد چھ كسي باور میكرد كھ این ھنرمند مشرك،  بگذارد كھ با تحقیر
كھ با چشم و قلم مو خیره بھ زوایا و شكافھاي بدن زن مینگریست، بتواند یسوعیان را دوست داشتھ باشد، 

لویوالیي جھت  بھ اجتماعاتي كھ آنان بھ احترام مریم تشكیل میدادند بپیوندد، و تمرینھایي را كھ ایگناتیوس
قراردادي با یسوعیان امضا  ١۶٢٠تھذیب روح با ارائھ مناظر جھنم توصیھ میكردانجام دھد در مارس 

روبنس طرحھا را كشید و وندایك و دیگران . شروع شده بود، بكشد ١۶١۴كرد كھ تا پایان آن سال در سال 
خود روبنس براي محراب بلند . شدندخراب  ١٧١٨ولي تقریال ھمھ آنھا در حریق سال ; آنھا را رنگ زدند

این ھر دو اثر . ایگناتیوس مشغول معالجھ دیوانھ و معجزات قدیس فرانسیس: آن دو تابلو عمده ساخت
با وجود این، روبنس فقط بھ معیار رنسانس از مذھب . اكنون در موزه ھنر تاریخي در وین دیده میشوند
شرك او با وجود پارسایي و ي . كھ داشت مسیحي بودكاتولیك پیروي میكرد، و فقط بر اثر موقعیتي 

تصویرھایي كھ از حضرت : روبنس تصاویر مریم و قدیسان را چنان كھ باید و شاید نمیكشید. برقرار ماند
در تابلو مریم . مریم كشیده است زنان نیرومندي ھستند كھ مردان را بھتر اداره میكنند تا اینكھ خدایي بزایند

زني میبینیم كھ خدایي را در بر نگرفتھ، بلكھ كودك زیبایي را در آغوش دارد و آلت او  در حلقھاي از گل
در تابلو بازگشت از مصر میبینیم كھ عیسي كودك مجعدمویي است، و مریم ; را بھ جھانیان نشان میدھد

  . ستنظیر كدبانویي فالندري است كھ كاله تازه خود را ضمن گردش یكشنبھ در پارك بر سر گذاشتھ ا

عالقھ روبنس بھ تشریح بدن بر موضوع مذھبي ) در كلیساي جامع آنورس(حتي در برافراشتن صلیب 
در ضربھ نیزه . غالب آمده است، چنان كھ عیسي بھ صورت ورزشكاري نیرومند است نھ خدایي محتضر

قبض عیسي و دزدان بھ صورت افرادي قوي ھیكلند، و ھر عضو من: ھر موضوعي حاكي از تشریح است
زناني كھ در پاي صلیب ھستند گویي بھ حالت مخصوصي در برابر ھنرمند ; آنان بھ چشم میخورد

روبنس موقعیت آن منظره را درك نكرده . ایستادھاند، حال آنكھ باید از شدت تاثر در حال ضعف باشند
رترین این در مشھو. روبنس الاقل پنج بار با كشیدن صعود مریم بھ آسمان بھ جنگ تیسین رفت. است

تابلوھا مریم بھ نظر بیجان میآید، و افرادي كھ زنده ھستند عبارتند از مریم مجدلیھ و حواریون وحشتزده 
  . در برابر گور خالي مسیح

بھتر از این، سھ تصویري است كھ بھ دستور مھیندوشس ایزابل براي انجمن اخوت سان ایلدفونسو در 
یم در حالي كھ از آسمان فرود میآید، جامھ مخصوص مراسم در تصویر مركزي، مر. بروكسل كشیده است

این شخص، كھ تقدیس شده، . قداس را، كھ مستقیما از بھشت رسیده است، بھ اسقف اعظم تولدو اھدا میكند
اما در دو تصویر كناري ایزابل و ; ))از شدت عبادت دم بر نمیآورد((سراپا خضوع و خشوع است و 

در اینجا تا مدتي روبنس بھ تقوا و پرھیزگاري ; نار مینھند و مشغول دعا میشوندآلبرت تاجھاي خود را بھ ك
در تابلو قدیس آمبروسیوس و امپراطور تئودوسیوس روبنس توانست قدرت و توانایي . جان بخشیده است 

pymansetareh@yahoo.com



، با اسقف اعظم میالن، اگر چھ جز كشیشان و یك خدمتكار كلیسا سالحي ندارد: كلیسا را بھ بیننده بفھماند
جالل تمام، امپراطور را، كھ ھمراه نگھبانان وحشتانگیز است ولي زیر بار گناھان اعتراف نشده خمیده 

روبنس عموما از عھده كشیدن تصویر پیرمردان برمیآمد، زیرا مخصوصا . است، از كلیسا بیرون میراند
اخالق آنان را با مشاھده آن چھره آنان بھ منزلھ شرح حالشان محسوب میشود، و ھنرمند تیز بین میتواند 

در این مورد بھ چھره رئیس خانواده در تابلو لوط و خانوادھاش ضمن حركت از سدوم . ھا دریابد چھره
ھنگامي كھ ماري دو مدیسي پیشنھادي بھ . نگاه كنید، كھ یكي از زیباترین تابلوھاي روبنس در امریكاست

او بود، وي با شوق و ذوق فراوان بھ موضوعات غیر روبنس كرد كھ بھ منزلھ پرسودترین قرارداد عمر 
روبنس قراردادي منعقد كرد كھ ظرف چھار  ١۶٢٢فوریھ  ١۶در . مذھبي و آمیختھ بھ اساطیر بازگشت

. سال بیستویك تابلو بزرگ و سھ تصویر براي یادبود وقایع زندگي ماري و شوھرش ھانري چھارم بكشد
انسھ زندگي كند، ولي روبنس بر اثر عقل سلیم ترجیح داد در خانھ ملكھ از او دعوت كرد كھ در دربار فر

ماري آنھا را پسندید و ریشلیو از آنھا تمجید . نھ تابلو اول را بھ پاریس برد ١۶٢٣در ماه مھ . خود بماند
نھا بھ پایان رسانید، آنھا را بھ پاریس برد، ملكھ دستور داد كھ آ ١۶٢۴روبنس بقیھ تابلوھا را در سال . كرد

آن تابلوھا را بھ لوور انتقال دادند و ھنوز نوزده تابلو  ١٨٠٢در سال . را در قصر لوكزامبورگ بیاویزند
كساني كھ آنھا را دیده و بررسي كردھاند بھ بیستھزار كروني . در آنجا اطاقي مخصوص بھ خود دارند

) انش نیز از آن بھرھمند شدندو بدون تردید دستیار(كھ بھ روبنس جھت كارش پرداختند ) دالر ٠٠٠،٢۵٠(
اگر عجلھ او را در نظر . روي ھم رفتھ، این تابلوھا عالیترین اثر او بھ شمار میآیند. حسد نخواھند برد

بگیریم و آن داستان باور نكردني را چنانچھ در آثار اووید، شكسپیر، و وردي وجود دارد باور كنیم، 
روبنس عظمت . و پرھیزگاري اتفاقي روبنس، كار این استادندخواھیم دید كھ ھمھ آنھا، بھ استثناي تقوا 

ھاي گرانبھا، و  مراسم درباري و شكوه قدرت سلطنتي را دوست داشت و ھرگز از دیدن زنان فربھ، جامھ
وي نیمي از عمر خود را با خدایان و ربالنوعھاي كالسیك گذرانده بود، و در . ھاي عالي خستھ نمیشد پارچھ

این عوامل را در نشان دادن حكایتي دلپذیر، با حوادث ضمني بسیار، رنگھاي فراوان، و این ھنگام ھمھ 
تسلطي كامل بر تركیب و طرح جمع كرد، بھ طوري كھ آن مجموعھ تصویر بھ صورت اپرا و داستاني 

بھ یكي آنكھ : براي تكمیل جالل و عظمت روبنس دو عامل دیگر الزم بود. قھرماني در تاریخ نقاشي در آمد
مھیندوشس ایزابل  ١۶٢٣در سال . مقامي دیپلماتیك دست پیدا كند، دیگر آنكھ عنواني اشرافي بھ دست آورد

روبنس ھم شخصا مایل . او را مامور كرد كھ با ھوالندیھا جھت تجدید متاركھ جنگ مذاكراتي بھ عمل آورد
اگرچھ . بھ ارث ببرد بود كھ صلح برقرار شود، زیرا زنش میخواست كھ از عم ھلندي خود ثروتي

، )١۶٢۴(كوششھاي او بھ ثمر نرسید، اما ایزابل فیلیپ چھارم را بر آن داشت كھ بھ او لقبي اشرافي بدھد 
). مقصود از سركار علیھ خود ایزابل است(را بھ او عطا كند )) نجیبزاده اھل خانھ سركار علیھ((و عنوان 

را مامور پذیرایي از سفیران خارجي و )) رد پست نسبيف((بعدا پادشاه بھ او اعتراض كرد كھ چرا چنین 
با وجود این، ایزابل روبنس را سال بعد بھ مادرید . اعزام میدارد)) قضایاي بسیار مھم((براي بحث درباره 

روبنس تعدادي از . تا زمینھ صلح میان فیلیپ چھارم و چارلز اول را فراھم سازد) ١۶٢٨(فرستاد 
برد، پادشاه عقیده خود را در مورد نسب او تغییر داد و، براي آنكھ روبنس  تابلوھاي خود را با خود

! گویي والسكوئز بھ اندازه كافي تصویر او را نمیكشید; تصویر او را بكشد، پنج بار در برابر او نشست
ك والسكوئز، كھ در آن وقت بیستونھ سالھ بود، بھ روبنس، كھ پنجاھوی. این دو ھنرمند با ھم دوست شدند

را بھ عنوان سفیر بھ )) پست نسب((سرانجام فیلیپ روبنس . سال داشت، از روي تواضع احترام میگذاشت
. ھاي ریشلیو، عھدنامھ صلحي در لندن منعقد كرد این ھنرمند، علیرغم سفیران و رشوه. انگلستان فرستاد

د، ارل آو آروندل با سپس چند تصویر كشید، مانند تصویر دوك و دوشس باكینگم و تصویر تامس ھاوار
بعد از آنكھ راه را براي وندایك ھموار كرد، با درجھاي از آكسفرد و . صورت و ریش و سالح عالي او

، و بنابر )١۶٢۶(در این ضمن اولین زنش وفات یافت ). ١۶٣٠مارس (لقبي از چارلز بھ آنورس بازگشت 
 ٢٠۴ھ براي آن ھنرمند دیپلمات بھ مبلغ عادت فالندریھا، آیین تدفین با ضیافت پرخرجي برگزار گشت ك

در جامعھ )) خوراك و مشروب و كرایھ ظروف رسید((این پول بھ مصرف . تمام شد) دالر ٢٨٠٠(فلورن 
در سال . روبنس از شدت تنھایي بھ دیپلماسي پرداخت. فالندري مرگ تقریبا چیز تجملي پرھزینھاي بود

روبنس بھ وجود . الھ بھ نام ھلن فورمان ازدواج كرددر پنجاھوسھ سالگي با دختري شانزده س ١۶٣٠
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زیبایي در پیرامون خویش نیازمند بود و آن زن گرمي تسالبخشي داشت كھ در ھنر و رویاھاي او بھ وفور 
  . موجود بود

مانند تصویر او در لباس عروسي، كھ : این ھنرمند تصویرھایي از او در ھر جامھ و حتي بدون جامھ كشید
آنجا دستكشي بھ دست گرفتھ است و با خوشحالي كاله زیبایي بر سر دارد، و فقط لبانش را در این زن در 

بھتر از ھمھ تصویري است كھ او را با روبنس در حال گردش در . نیمتنھاي از خز پنھان كرده است
طفل، و بعد سپس روبنس او را با نخستین . این تابلو اوج نقاشي فالندري را میرساند. باغشان نشان میدھد

در اینجا نمیخواھیم از . با دو كودكشان نشان داد و این خود مقدمھاي بر كار رنوار بھ شمار میآید
تصویرھایي سخن بھ میان آوریم كھ این زن در آنھا مانند ونوس بھ طرزي شھوت انگیز یا مانند مریم 

تابلو آن ; را كامال طبیعي كشید وي تصویر آلبرت و ایزابل، فرمانروایان محجوب،. محجوبانھ جلوه میكند
این دو نفر بر آن سرزمین . دو را در گالریھاي وین و پیتي، چنانكھ احتماال بدان صورت بودند، میتوان دید

روبنس در . آشفتھ با ھمھ، حسن نیتي كھ متناسب با كمال مطلوب اسپانیاییھا بود حكومت میكردند
فت، و این موضوع را در تصویر ژان شارل دو كورد و زن فالندرتیپھاي خوبي از مردانگي و زنانگي یا

زیباي عبوسش و ھمچنین در تك چھره میخائل اوفوویوس، اسقف سرتوخنبوس، نشان داد و تصویر پر 
اما قدرت روبنس در چھرھنگاري نبود، زیرا . ھیبتي از سپینوالي شكستناپذیر براي ما بھ جاي گذاشت

. تیار ما نمیگذاشت، و مانند رامبران اعماق را آشكار نمیساختمانند تیسین اطالعات دقیقي در اخ
در اینجا . براي چارلز اول، پادشاه آینده، ساخت ١۶٢۴بزرگترین تك چھره او تصویري است كھ در سال 

ھاي طالیي بر سر نھاده است كھ فقط پیشاني بزرگ و سر طاس او  اورا میبینیم كھ كاله بزرگي با منگولھ
چشمانش نافذ و داراي نگاھي طنز آمیز است، بیني او نوك تیز و دراز است و ظاھرا با ; را نشان میدھد

این تصویر مردي است كھ بھخوبي : سبیلش سیخ سیخ و ریشش قرمز و زیباست; نبوغش تناسب دارد
اما چیزي از آن نیروي حیاتي، از آن لذت جسماني، و رضاي آرامي كھ . میداند در اوج ھنر خویش است

  . تصویر خود او با ایزابال برانت دیده میشد باقي نیست، گویي با گذشت روزگار از بین رفتھ استدر 

روبنس ثروتمند بود و بھ سبك . فقط شكست است كھ سریعتر از موفقیت باعث فرسودگي بشر میشود
 ١۶٣۵ل در سا. منزل با ارزش او در آنورس یكي از مناظر دیدني شھر بھ شمار میآمد. بزرگان میزیست

 ٠٠٠,٩٣یك ملك وسیع و قصر قرون وسطایي در ناحیھ ستین، دربیست و نھ كیلومتري شھر، بھ مبلغ 
وي تابستانھا را در این محل میگذارنید، بھ كشیدن . فلورن خریداري كرد و بھ لقب لرد ستین ملقب شد

در میان . یپرداختدورنماھا میپرداخت، و با دست ھنرمند خود بھ كشیدن نقاشیھایي از نوع ژانر م
تجمالتش، و با داشتن سھ كلفت،، دومھتر، سھ اسب، ھمچنان سخت كار میكرد و سعادت خود را در آغوش 

زنان، فرزندان، حامیان و دستیارانش او را بھ خاطر دلسوزي شدید، . خانواده و در كار خود میدانست
حیت دارند باید خصوصیات فني ھنر آنان كھ بیش از ما صال. آرامش روح، و بخشندگیش دوست میداشتند

او را تجزیھ و تحلیل كنند، ولي ما نمیتوانیم آثار او را با اطمینان خاطر نمونھ ھنر تصویري بھ سبك باروك 
ھمچنین تخیلي ; وي در بھ كار بردن رنگھاي گرم، و در نشان دادن حركت زیاد استاد بود. بھ شمار آوریم

نات فراوان بھ كار میبرد، و این خود بر خالف آرامش كالسیك و قوي داشت و در تابلوھاي خود تزیی
اما منتقدان بھ ما میگویند كھ در میان این آشوب زیبایي، طراحي عالي نیز . جلوگیري از فكر و خط بود

میتوان یافت، طراحیھاي روبنس باعث رونق مكتب مشھوري از كندھكاري شدند كھ نقاشیھاي استاد را در 
از زیر دست . مشھور ساخت، چنانكھ رموندي این كار را با طرحھاي رافائل كرده بوداروپاي مسیحي 

روبنس یا از كارگاه او تصویرھاي مضحكي بیرون آمدند كھ فرشینھ بافان پاریس و بروكسل از آنھا استفاده 
بل تھیھ این عده ھدایاي شاھانھ با تزییناتي براي لویي سیزدھم، چارلز اول، و مھیندوشس ایزا. كردند
ده سال آخر عمر او پیروزي عظیمي بود كھ در نتیجھ ضعف جسماني وي از درخشندگي آن كاستھ . كردند

ھیچ كس جرئت نمیكرد كھ تفوق او . تنھا برنیني بود كھ در عالم ھنر از لحاظ شھرت بھ پاي او میرسید. شد
از پنج شش . ي او روي میآوردندشاگردان از اطراف و اكناف بھ سو. را در نقاشي مورد تردید قرار دھد

. دربار، حتي از دربار ستاد ھاودر فردریك ھانري، از آن سوي خطوط جبھھ جنگ، سفارشھایي میرسید
فیلیپ چھارم از او خواست كھ مناظري از كتاب مسخ اثر اووید براي شكارگاه او در پرادو  ١۶٣۶در 

یكي از . كھ سیویك تصویر آن در پرادوست كارگاه روبنس پنجاه تصویر جھت یك مجموعھ ساخت. بسازد
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آنھا بھ نام داوري پاریس در نظر كاردینال اینفانتھ فردیناند بھ منزلھ بھترین تصویري كھ روبنس كشیده بھ 
  . شمار آمد

كشید بیشتر بپسندیم، چھ نظیر تابلو شلوغي اثر بروگل است كھ  ١۶٣۶شاید منظره جشني را كھ در سال 
خودنگارھاي كھ روبنس در سن شصت . یا فربھي وجود ندارد كھ مردي او را نربایددر آن ھیچ زن پیر 

در این تابلو مردي را میبینیم كھ : سالگي كشیده است بھ منزلھ وجھ دیگر این سالھاي پایاني محسوب میشود
ھنوز بھ خود میبالد، دست خود را روي شمشیرش كھ عالمت اشرافیت است گذاشتھ، ولي صورتش الغر 

در سال . پوستش سست شده، و زیر چشمانش چین افتاده است تصویر دلیرانھ و شرافتمندانھاي است و
این بیماري مدتي دست او را  ١۶٣٧در سال . وي، در نتیجھ ابتال بھ نقرس، مدت یك ماه بستري شد ١۶٣۵

 ١۶۴٠در حدودسال . از كار باز داشت، و دو سال بعد مانع از آن شد كھ وي بتواند نام خود را امضا كند
در شصتوسھ سالگي، بر اثر ورم مفاصل و تصلب شریان،  ١۶۴٠مھ  ٣٠در . ھر دو دستش از كار افتادند

با ; نبود)) مردي جامع((وي ھمچون كمال مطلوب رنسانس . دوره زندگاني او شگفتانگیز بود. درگذشت
. حس جاھطلبي خود را اقناع كندوجود این، توانست با انجام دادن كاري ھم در كشور و ھم در كارگاه 

روبنس مانند لئوناردو داوینچي و میكالنژ مردي جامع نبود، زیرا از خود مجسمھاي باقي نگذاشت و 
تصویرھاي مذھبي، . اما در نقاشي در ھر زمینھاي بھ كمال رسید. ساختماني جز خانھ خود بر پا نكرد
ھا، كودكان و پیرمردان،  ھا، پادشاھان و ملكھ جامھھا، زنان عریان و  میگساري مشركانھ، خدایان، االھھ

گویي این ھمھ از منبع رنگ و . ھاي جنگي، و دورنماھا ھمھ با قلم موي او روي تابلو ظاھر شدند منظره
روبنس نقاشي فالندري را از قید اطاعت نقاشي ایتالیایي رھا ساخت، اما نھ با شورش، . شكل پدید آمدھاند

وي از اعماق تاریكي، كھ در . روبنس عمیقتراز رامبران نبود، ولي از او جامعتر بود. بلكھ با جذب و اتحاد
آثار رامبران ظاھر شده بود، احتراز میجست و خورشید، ھواي آزاد، رقص، نور، و رنگ شور زندگي را 

ندرستي ھنر او صداي ت. ترجیح میداد و با لبخند زدن بھ جھان دین خود را بھ بخت بلند خویش ادا میكرد
ھنگامي كھ نیروي . است، چنانكھ امروزه صداي ما گاھي حاكي از بیماري در روح افراد یا ملت است

  . زیست ما كاھش مییابد، ھر قسمت از كتاب روبنس را كھ بگشاییم، روحمان تازه خواھد شد

IV - ١۶۴١- ١۵٩٩: ون دایك   

بھ كارگاه او  ١۶١٧جواني را كھ در حدود سال آدونیس روبنس، طبق عادت خود، استعداد زودرس 
آنتوني ون دایك در ھشت سالگي بھ شاگردي ھندریك فان بالن، . پیوست اعالم داشت و او را تشویق كرد

الگي از خود شاگرداني داشت، در نوزده سالگي استادي مسلم در شانزده س; استاد سنایدرس، پذیرفتھ شد
روبنس یكي از آثار نخستین . شد، و آن ھم نھ بھ عنوان شاگرد روبنس، بلكھ بھ عنوان دستیاري بسیار مفید

دانست، و تابلو گذاشتن تاجي از خار بر ) كھ در آن سال كشیده بود( ون دایك را ھمپایھ تابلو دانیال خود 
را، كھ ون دایك ساختھ بود، براي مجموعھ شخصي خود نگاه داشت و بعد با اكراه تمام آن را بھ سر عیسي 

در تصویرھاي مذھبي، ون دایك تحت نفوذ دوستانھ روبنس . فیلیپ چھارم، جھت نصب دراسكوریال، داد
ھ چیز، بھ قرار گرفت، ولي چون استعداد استاد پیر را در رنگ آمیزي و نشان دادن حركت نداشت، در ھم

كشیده، خصایصي را ()  ١۶١۵استثناي كشیدن تصویر، از او عقب ماند، در خود نگارھاي كھ در سال 
وقار، ظرافت، و نوعي زیبایي مالیمي كھ تقریبا : نشان داده است كھ نماینده و محدود كننده نبوغ او بودند

بنشینند و او تصویر آنان را براي ھمكاران ھنرمندش خوشحال بودند كھ مقابل او . شایستھ یك مرد نبود
جلوگیري بیشتر از فراموش شدن بكشد، ون دایك تصویرھاي شگفتانگیزي از سنایدرس، دوكنوا، یان 

از صفات دوست داشتني ون دایك یكي آن بود كھ . ویلدنس، یان دول، گاسپار دوكرایر، و مارتن پپین كشید
اه روبنس حاكي از روحیھ مطبوع رفاقت بودند، كھ این تصویرھا در كارگ. رقیبان خود را دوست داشت

ارل آروندل نامھاي بدین مضمون از آنورس دریافت  ١۶٢٠در سال . ھمیشھ در قلمرو ھنر دیده نمیشود
از این .)) ون دایك با روبنس زندگي میكند و آثارش بھ اندازه كارھاي استادش مھم شمرده میشوند: ((داشت

مستمري ناچیزي بھ مبلغ . ون دایك بھ آن كشور رفت. ھ انگلستان دعوت كردرو ارل آن ھنرمند جوان را ب
لیره از جیمز اول دریافت داشت، چند تابلو كشید، و از اینكھ پادشاه او را بھ كشیدن تصویرھایي از  ١٠٠
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روي سایر تابلوھا مجبور میكرد بھ خشم آمد، و از او ھشت ماه مرخصي گرفت و آن را تا دوازده سال 
در آنورس وسایل زندگي معشوقھ و كودك خود را فراھم ساخت، و سپس شتابان بھ ایتالیا رفت . مھ دادادا
در آنجا بود كھ كمال استعداد خود را نشان داد، و تقریبا در ھر توقفي تصویر زیبایي بھ جاي ). ١۶٢١(

بود كھ مانند روبنس بھ با دقت بھ آثار ھنرمندان بزرگ ونیز خیره شد، ولي این عمل بھ سبب آن ن. نھاد
بررسي رنگامیزي و حدود استادي آنان بپردازد، بلكھ میخواست اسرار چھرھنگاري شاعرانھ جورجونھ، 

  از آنجا بھ بولونیا، فلورانس، . تیسین، و ورونزه را دریابد

   

  

یوولیو در رم در منزل كاردینال گویدو بنت. خودنگاره، موزه رم، و حتي سیسیل رفت: آنتوني ون دایك
رفتار مودبانھ او باعث خشم ھنرمندان فالندري شد كھ . اقامت گزید و در عوض تك چھرھاي از او كشید

نامیدند، و چنان روزگار را بر او تلخ )) شھسوار نقاش((در ایتالیا گرسنگي میكشیدند، از این رو او را 
در جنووا مقدم او را گرامي داشتند،  اما. كردند كھ وي با كمال خوشوقتي ھمراه خانم آروندل بھ تورن رفت

زیرا مردم آن شھر روبنس را از یاد نبرده و شنیده بودند كھ ون دایك قادر است اشراف را شریف نشان 
در موزه مترپلیتن نیویورك نمونھاي از . دھد، در تصویر ھر كسي او را بھ صورت شاھزادھاي در آورد

ھمچنانكھ ھمیشھ (تابلو ماركزا دوراتتسو كھ چھرھاي حساس و این گونھ اشراف جنووا دیده میشود، مانند 
در گالري ملي در واشنگتن، تابلو ماركزا بالبي و . دستھایي ظریف دارد) در آثار ون دایك میتوان دید

. ھاي دیگري میتوان دید در برلین و لندن نمونھ; ماركزا گریمالدي كھ مغرور و آبستن است دیده میشوند
ون دایك در حالي . كھ در قصر روسو تابلو ماركزه و ماركزا برینیول سال را نگاه داردجنووا موفق شد 

زادگاھش او را از كشیدن ). ١۶٢٨(كھ متمول شده بود و جامھاي زیبا در برداشت، بھ آنورس بازگشت 
د، ون دایك براي آنكھ خود را جھت این عمل آماده كن. تصویر بزرگان بھ كشیدن تصویر قدیسین واداشت
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انجمن اخوت ((از بینظمي خویش توبھ كرد، ثروت خود را با وصیت بھ دو خواھر راھبھ بخشید، بھ 
وي در این زمینھ . پیوست، و بھ نشان دادن موضوعات مذھبي پرداخت)) یسوعیان ازدواج ناكرده

كھ  نمیتوانست با روبنس رقابت كند، ولي از زیادھرویھاي فراوان و از كشیدن تصویرھاي درخشان،
مطابق روش آن استاد بود، احتراز كرد و بھ تابلوھاي خود قدري از آن ظرافتي را كھ در ایتالیا آموختھ بود 

رنلدز چنین میپنداشت كھ تابلو مصلوب شدن مسیح اثر ون دایك محفوظ در كلیساي مالین از . بخشید
ھ باشد بدین وسیلھ دین خود را بزرگترین نقاشیھاي جھان بھ شمار میرود، اما ممكن است كھ رنلدز خواست

ون دایك تعدادي تصویر كالسیك كشید، و اگر چھ زنان بسیاري را تعقیب كرده بود، در . بھ ون دایك ادا كند
قدرت او ھمیشھ در چھرھنگاري بود و، طي این چھار سال . نشان دادن بدنھاي عریان مھارت نداشت

، ژنرال فرنثیسكو دو مونكادا و اسب او، ھمچنین كنت اقامت در آنورس، بارون فیلیپ لوروا، سگي باوفا
را تا اندازھاي از فراموش شدن نجات ) شبیھفالستاف(، وژان دو مونفور )شبیھ سوینبورن(رودوكاناكیس 

، كھ بھ )شاھزاده زیباي پاالتینا(این نكتھ در مورد زیباترین اثر ون دایك، یعني تصویر روپرت جوان . داد
لستان جنگید، نیز صدق میكند، ھمچنین تك چھره ماریا لویزا دو تاسیس، كھ در میان خاطر چارلز در انگ

تصویر سیاھقلمي كھ ون دایك . لباسھاي پف كرده اطلسي سیاه و ابریشمي سفید خود ناپدید شده، فریبندھاند
ینیم كھ مردي در اینجا بروگل را میب. كشیده نیز مانند سایر آثار او زیباست) دوزخي(از پیر بروگل كھین 

ھنگامي كھ چارلز اول . سالخورده است، ولي مانند سایر افراد خاندان شگفتانگیز خود نیرویي بیپایان دارد
از ون دایك دعوت كرد كھ بخت خود را دوباره در انگلستان بیازماید، وي تعدادي از این تابلوھا را با خود 

د، و از این رو حدس زد كھ این فالندري خوش اندام چارلز، بر خالف پدر خود، ھنر شناس بو. بھ آنجا برد
ون دایك بھ انگلستان . ممكن است براي او كاري را انجام دھد كھ والسكوئز براي فیلیپ چھارم انجام میداد

در این . رفت و تصویر پادشاه، ملكھ ھانریتا ماریا، و فرزندان آنان را براي آیندگان بھ یادگار گذاشت
از پنچ تابلویي كھ وي از پادشاه كشید، . دایك بھ طرزي محو ناشدني بھ چشم میخوردتصویرھا ظرافت ون 

در اینجا آن پادشاه بیكفایت را میببینیم كھ جامھ . یكي از ھمھ مشھورتر و در موزه لوور مضبوط است
سواري بر تن كرده، یك دست خود را بر كمر نھاده است، و شمشیري بلند، كالھي حاكي از غرور، و 

. اما اسبش را كھ در میان دو شكار با بیصبري انتظار میكشد بیشتر میپسندیم. یشي بھ سبك ون دایك داردر
در . در درسدن و تورن تصویرھاي مشابھ آن را، كھ ون دایك از كودكان چارلز كشیده است، میتوان دید

عالقھ او . كرد انساندوست بودچارلز بیش از آنچھ ادعا می. این تابلوھا آن كودكان ھنوز بیزبان و معصومند
ھاي  بھ ون دایك نشان میداد كھ وي میتواند داراي احساسات صمیمانھ باشد، زیرا بھ او لقب داد، خانھ

لیره در حق او مقرر كرد، براي ھر  ٢٠٠گرانقیمتي در لندن و اطراف آن بھ او بخشید، ساالنھ مبلغ 
  . در بار گرامي داشتتابلویي اجرت بیشتري بھ او داد، و مقدمش را در 

آن ھنرمند خوشبخت نیز مطابق با عایدات خود زندگي میكرد، بھ پوشیدن لباسھاي زیبا عالقھ نشان میداد، 
ھاي خود را با موسیقي  ھاي بسیار بود، و خانھ كالسكھاي چھار اسبھ داشت، داراي اسبان اصیل و معشوقھ

یگران میسپرد، بدین معني كھ كشیدن تصویر لباسھا را اما كارھا را بھتر از روبنس بھ د. و ھنر پر میكرد
بھ دستیاران خود واگذار میكرد، از روي طرحي كھ ظرف یك ساعت در یك جلسھ كشیده بود تصویري 

ھا تابلو تھیھ  میساخت، و ضمن آنكھ خورشید از پشت ابر نمایان یا در آن پنھان میشد، از روي منظره
از خست پارلمان در عذاب بود، از آن ھنرمند معروف پرسید كھ آیا میگویند روزي چارلز، كھ . میكرد

وقتي كھ انسان براي دوستان !بلي، اعلیحضرتا:((معني بیپولي را درك كرده است ون دایك در پاسخ گفت
ھاي خود كیسھاي گشوده دارد، پس از مدت كوتاھي بھ تھ صندوق  خود سفرھاي گسترده و براي معشوقھ

نیمي از اشراف . ون دایك اگر گاھگاھي مقروض شد، بھ سبب نداشتن حامي نبود.)) پول خود میرسد
انگلستان پشت سرھم منتظر بودند كھ او تصویرشان را بكشد، مانند جیمز استوارت لنكس، كھ مثل سگش 

و تامس و نتورث، ارل آوستر فرد كھ ; لرد داربي و خانوادھاش; رابرت ریچ، ارل آو واریك; زیبا بود
گذشتھ از . شاعران نیز، مانند كرو، كیلیگریو، و ساكلینگ بینصیب نماندند. را بھ مبارزه میطلبدتقدیر 

اینھا، تصویر پار سالخورده را میتوان دید كھ ادعا میكرد صدوپنجاه سال دارد، و این طور ھم بھ نظر 
وقاري ھستند كھ در  ون دایك در انگلستان سیصد تابلو ساخت كھ تقریبا ھمھ آنھا داراي لطف و. میرسید

  . چھره لردھا میدید، ولو آنكھ این دو صفت در صاحبان این تصویرھا وجود نداشتند
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پادشاه عقیده . مارگارت لمون، معشوقھ خرج تراش او، براي استفاده از خدماتش با اشراف رقابت میكرد
ھاي  روثون، كھ از خانواده داشت كھ ازدواج ارزانتر خواھد بود، و بھ ون دایك كمك كرد تا با خانم ماري

این ھنرمند تصویر زیبایي از عروس خود كشید، اما تصویر مذكور با . مشھور اسكاتلند بود، ازدواج كند
در این تابلو وي . چھرھاي دوست داشتني كھ از خود كشید، و ھمھ كس آن را میشناسد، قابل مقایسھ نیست

ریشي قیچي شده است، و زنجیر طالییاش نشان میدھد  داراي مویي مجعد، چشماني نافذ، سیمایي ظریف، و
آیا ون دایك خود را بھتر از آنچھ بود كشیده است اگر چنین باشد، فایدھاي نداشتھ . كھ از شھسواران است

وي از آنجا كھ نمیخواست او را بھ . است، زیرا تندرستي او در نتیجھ افراط كاري مختل شده بوده است
یاد بیاورند، از چارلز تقاضا كرد بھ او اجازه دھد كھ بر دیوارھاي تاالر پذیرایي سبب چھرھنگاریھایش بھ 

ون دایك بھ امید دریافت سفارشي . در وایتھال مناظري تاریخي بكشد، اما چارلز با كیسھ تھي زندگي میكرد
راي آن لویي سیزدھم پوسن را ب). ١۶۴٠(براي كشیدن تصویرھایي در گراند گالري لوور بھ پاریس رفت 

كار برگزیده بود، و ھنگامي كھ پوسن از انجام دادن این سفارش دست برداشت، دیگر فرصتي براي ون 
ون دایك یازده روز پس . دایك باقي نمانده بود، زیرا بیمار شد، و براي دیدن زن آبستن خود بھ لندن شتافت

  . و دو سال بیش نداشت ، و در این وقت ھنوز چھل)١۶۴١(از آنكھ زنش دختري زایید، در گذشت 

ون دایك مكتبي تاسیس نكرد و در ھنر قاره اروپا تاثیري بھ جاي نگذاشت، اما تاثیر او در انگلستان بسیار 
  . بود

نقاشان محلي، مانند ویلیام دابسن، رابرت واكر، و سمیوئل كوپر، كوشیدند كھ از سبك تملق آمیز و پرسود 
گینز بره تعداد زیادي تابلو كشیدند، میراث ون دایك بود كھ آن مكتب و  او تقلید كنند، و ھنگامي كھ رنلدز و

وي بھ سبب عجلھ نمیتوانست در . چھره نگاریھاي ون دایك عمیق نبودند. آن انگیزه را بھ وجود آورد
كولیرھایي كھ پیرامون چارلز اول . اعماق روحھا رسوخ كند، و گاھي از حد چھرھنگاري فراتر نمیرفت

داشتن آداب مھذب مشھور بودند، اما احتمال اینكھ ھمھ آنان بھ شاعران شباھت داشتھاند كم است، بودند بھ 
و مقداري از شرحھاي اغراق آمیزي كھ درباره طرفداري دلیرانھ آنان از پادشاه وجود دارد ممكن است بر 

ت روبنس، یا عمق منصفانھ نیست كھ از چنین جوان ظریف و خوشبختي ھمان زیس. اثر قلم ون دایك باشد
رامبران را انتظار داشتھ باشیم، اما ھمچنان این تصویرھاي جنووایي، فالندري، و انگلیسي را در میراث 

  اقتصاد ھلند  -Vخود بھ منزلھ اشیاي 

میان آن لردھاي عطرزده انگلیسي و شھرنشینان تنومند و پر طاقت ھارلم، الھھ، و آمستردام چھ تفاوتي 
; ھ منزلھ دنیاي بیمانندي است در پشت سدھا، و بیشتر جھاني از آب است تا از خشكيھلند ب! وجود دارد

زندگي در آنجا، بھ جاي آنكھ صرف سلحشوري و كارھاي درباري شود، مصروف كشتیراني و امور 
در تاریخ اقتصادي بھندرت موضوعي را میتوان یافت كھ از ارتقاي ھلندیھا . تھور آمیز بازرگاني میگردد

ھمچنین در تاریخ فرھنگي موضوعي وجود ندارد كھ تا این اندازه تسلي بخش باشد . انگیزتر باشد شگفت
  . كھ این ثروت ظرف مدت كوتاھي مصروف ھنر شود

در حدود سھ میلیون نفر جمعیت داشتند، كھ فقط نیمي از این عده بھ  ١۶٠٠ایاالت متحده ھلند در سال 
نیمي از آنھا در شھرھا میزیستند، و قسمت اعظم زمینھا در دست  ١۶٢٣تا سال . كشاورزي مشغول بودند

ر بودند كھ بدان مالكان شھرنشیني بود كھ منافع تجاري را مصروف امور كشاورزي میكردند و امیدوا
  . وسیلھ آن منافع را مشروع سازند

سدھایي : ھلندیھا، در نتیجھ فعالیت و مھارت خویش، حتي در كشاورزي از سایر اروپاییان پیش افتادند
ھایي تعبیھ میكردند كھ باعث رونق  میساختند كھ قسمتھایي از اراضي را از دریا پس میگرفتند، ترعھ

در گلكاري حداكثر استفاده را میبردند، و اراضي وسیعي را صرف پرورش كشتزارھا و تجارت میشدند، 
گذشتھ از اینھا، مھندسان ھلندي در . دام میكردند، بھ طوري كھ گلكاري متمم دامپروري بھ شمار میآمد

ھنوز . اواخر قرن شانزدھم آسیاي بادي را تكمیل كردند، ھمچنانكھ نقاشان ھلندي آن را وارد ھنر ساختند
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از صنایع دستي بودند، اما در استخراج معادن و استعمال فلزات، پارچھ بافي، تصفیھ شكر، آبجو  نیمي
كشتي ماھیگیري  ١۵٠٠ھر سال . سازي، صنعت ھلند بھ حد وسیعتر، پرسودتر، ولي پرزحمتتري رسید

. تكشتي سازي صنعت عمدھاي بھ شمار میرف. دو دكلي از بندرھاي ھلند عازم صید شاھماھي میشدند
شانزده ھزار فروند كشتي، كھ ھر فروند تقریبا پنجاه ) ١۶٠٩١۶٢١(ھلندیھا ضمن متاركھ جنگ با اسپانیا 

و ھفت تن ظرفیت، و مجموعا صد و شصت ھزار جاشو داشت، بھ خارج فرستادند، و این خود بھ مراتب 
  . رستاده بودندبیش از كشتیھایي بود كھ انگلستان و اسپانیا و فرانسھ روي ھم رفتھ بھ خارج ف

ناخدایان ھلندي، كھ مشتاق یافتن بازارھاي تجاري و مواد خام بودند، در دریاھایي كھ ھنوز نقشھ آنھا در 
، بازرگانان ھلندي در آرخانگلسك مستقر شدند، با ١۵٨۴در سال . دست نبود بھ دریانوردي میپرداختند

ف كنند، و بدان وسیلھ بھ چین را كش)) گذرگاه شمال شرق((وجود یخ قطب شمال، بیھوده كوشیدند كھ 
ھاي جدید مجمع الجزایر سپیتزبرگ،  در نقشھ. جایزھاي بھ مبلغ ھلند پیشنھاد كرد بود، بھ دست آورند

ھاي زمستان جان  نامھاي ھلندي ما را بھ یاد مسافرتھایي میاندازند كھ در آنھا ویلم بارنتس در یكي از ماه
ھاي  ھلندیھاي متھور در رودخانھ ١۵٩٣در سال ). ١۶٩٧(خود را روي یخھاي نووایا زملیا از دست داد 

  . ساحل طالي گینھ در آفریقا كشتي راندند، با بومیان دوستي ریختند، و روابط تجاري برقرار كردند

بازرگانان ھلندي محصوالت شرقي را در باراندازھاي لیسبون میخریدند تا آنھا را در شمال  ١۵٨١تا سال 
سال فیلیپ دوم، پس از تصرف پرتغال، تجارت با ھلندیھا را ممنوع كرد، و آنان  اما در آن. اروپا بفروشند

كلیمیاني كھ از اسپانیا و پرتغال گریختھ . نیز تصمیم گرفتند كھ خود بھ ھندوستان و خاور دور سفر كنند
ندیھا از بودند، یا اخالف آنان، اطالعات فراواني درباره مراكز تجاري پرتغالیھا در مشرق داشتند، و ھل

، بازرگانان ھلندي، حتي ضمن جنگ با اسپانیا، از تنگھ جبل ١۵٩٠در سال . این اطالعات استفاده كردند
طارق گذشتند، پس از مدت كوتاھي با ایتالیاییھا و سپس با عربھا بھ دادوستد پرداختند، و اختالفات مذھبي 

ي با سلطان بستند، كاالھاي خود را بھ تركان آنگاه بھ قسطنطنیھ راه یافتند، عھدنامھا. را نادیده گرفتند
در سال . عثماني و بھ ایرانیان، كھ دشمن این ملت بودند، فروختند، و از آنجا بھ ھندوستان رو نھادند

كورنلیس دھوتمن، در راس قوایي از دماغھ امید نیك و ماداگاسكار گذشت و بھ جزایر ھند شرقي  ١۵٩۵
كمپاني ھند شرقي با سرمایھ  ١۶٠١در . تي بھ ھند رفتند و بازگشتند، شصت و پنج كش١۶٠٢تا سال . رفت

و این مبلغ چھل و چھار بار بیش از سرمایھ كمپاني ھند شرقي انگلیسي ; فلورن تشكیل یافت ۶,۶٠٠,٠٠٠
با  ١۶١٣با ژاپن، و در سال  ١۶١٠بازرگانان ھلندي در سال . بود كھ سھ سال پیش از آن تشكیل شده بود

. بر فرمز مسلط شدند ١۶٢٣بر جزایر ادویھ در سال  ١۶١۵در سال ; ط تجاري برقرار كردندسیام رواب
ھا تشكیل دھند و آن را از جاكارتا، كھ باتاویا  در یك نسل توانستند امپراطوري بزرگي مركب از جزیره

  . میخواندند و پایتخت جاوه بود، اداره میكردند

فلفل را از . ست و دو در صد نفع بھ سھامداران میپرداختشركت در آن عھد بھ طور متوسط ساالنھ بی
  . جزایر ادویھ حمل میكرد و در اروپا، بھ مبلغي كھ ده برابر خرید آن از بومیان بود، میفروخت

ھلندیھا، كھ جھان را بھ منزلھ یكي از ایاالت خود میدانستند، كشتیھایي براي یافتن راھي بھ چین از گذرگاه 
ناخدایي انگلیسي بھ نام ھنري ھودسن را براي كشف  ١۶٠٩در سال . اشتندشمال غرب اعزام د

دوازده سال بعد، كمپاني ھند غربي ھلندي را . رودخانھاي كھ بعدھا بھ اسم او نامیده شد استخدام كردند
مستعمره ھلند جدید، شامل ایاالت كنوني كونكتیكت، نیویورك، نیوجرزي،  ١۶٢۶در . تشكیل دادند

را برابر اشیاي كم بھایي بھ مبلغ ) مانھاتن(آمستردام جدید ١۶٢۶در . ، و دالور، را تشكیل دادندپنسیلوانیا
ھنگامي كھ این سرزمینھا را بھ سرعت پاك میكردند و توسعھ میدادند، . دالر از سرخپوستان خریدند ٢۴

ملكات دیگر ھلند در مست). ١۶۶۴(متصرفات آنان در شمال امریكا، بر اثر جنگ، بھ دست انگلیسیھا افتاد
تنھا سورینام تحت عنوان گویان در دست . امریكاي جنوبي بھ تصرف اسپانیاییھا و پرتغالیھا در آمدند

  . ھلندیھا باقي ماند
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امپراطوري ھلند، با وجود این زیانھا، در تجارت ھلندیھا در اروپا سھیم بود و بھ بازرگانان آن كشور 
در طي نیمھ اول . ھاي مجلل و توجھ بھ ھنر را بھ آن ارزاني داشت ھپایھاي مالي جھت قدرت سیاسي، خان

قرن ھفدھم، رھبري تجاري اروپا با ایاالت متحده ھلند، و عایدي سرانھ اھالي آنھا بیش از عایدي سرانھ 
سر والتر رالي از برتري ھلندیھا بر انگلیسیھا از لحاظ فعالیت تجاري و آسایش بھ . اتباع سایر كشورھا بود

عقیده داشت كھ ھمھ اھالي ھلند در رفاه زندگي میكنند، اما ) ١۶١٨(یكي از سفیران ونیز . وحشت افتاد
در ھلند . شاید از وضع طبقات پایین، كھ رامبران از فقر و فاقھ آنان بھ خوبي آگاھي داشت، زیاد مطلع نبود

پست بھ نیروي زمیني و دریایي بعضي از آنان با فروش كاالھاي ; اشخاص میلیونر بھ وفور یافت میشدند
بیشتر . و چنین افرادي در كمال جدیت میكوشیدند كھ از استقرار صلح جلوگیري كنند. ھلند ثروتھا اندوختند

ثروت ھلند از ایالت ھوالند بھ دست میآمد كھ تجارت آن از راه دریا بھ مراتب با رونقتر از سایر ایاالت 
روتردام، الھھ، ھارلم، و اوترشت داراي طبقھاي شھرنشین و مرفھ  در ھوالند چند شھر مانند. شمالي بود

افزایش جمعیت آن بھ خوبي این موضوع . بودند، ولي ھیچ یك از آنھا نمیتوانستند با آمستردام رقابت كنند
بازرگانان و . ١۶٢٠، و سیصد ھزار نفر در سال ١۵٩٠ھفتاد و پنج ھزار نفر در سال : را میرساند

پس از سال . نكداران از آنورس، كھ بر اثر جنگ ویران شده بود، بھ آنجا شتافتھ بودندپیشھوران و با
، كلیمیھاي آنورس فعالیت مالي، تجارت، و صنعت جواھرسازي خود را در آمستردام ادامھ دادند ١۵٧۶

ا تا حد فرمانروایان تجارت پیشھ آن شھر آزادي مذھبي ر. الماس تراشان آمستردام ھنوز در جھان پیشقدمند
در این . زیادي برقرار كردند، زیرا تنھا بدین وسیلھ بود كھ تجارت با پیروان مذاھب مختلف تشویق میشد

پول . تاسیس یافت، مھمترین سازمان مالي در اروپا بھ شمار میآمد ١۶٠٩عصر، بانك آمستردام، كھ در 
  . ھلندي ھمھ جا مطلوب و مورد اطمینان بود

VI  - ھلند زندگي و ادبیات در  

رقباي ھلندیھا آنان را بھ داشتن روحیھ بازاري ناشایست، عالقھ شدید بھ پول در آوردن و رفتار خشني كھ 
تاریخنویسان ھلندي این اظھارات را با . گاھگاه مربوط بھ اشتغال آنان بھ امور اقتصادي بود متھم میكردند

بود بازاري  اللھكیزگي، موسیقي، ھنر، و میتوانیم آن فرھنگي را كھ شیفتھ پا. خوشرویي تصدیق كردھاند
بنامیم زیرا در ھر دھكدھاي دبستاني بر پا كرد، بیسوادي را از میان برداشت، محیطي معنوي و پر از 

، بیان، و مطبوعات را مجاز دانست، بھ طوري كھ ھلند مباحثھ و عقیده بھ وجود آورد، و آنھمھ آزادي فكر
در جھان كشوري یافت : ((دكارت میگفت. بھ صورت پناھگاه بین المللي روحھاي عاصي و سركش در آمد

نمیشود كھ آزادي آن كاملتر، امنیت آن بیشتر، جنایات آن كمتر، و سادگي آداب كھن در آنجا بیش از اینجا 
  : انسوي دیگري چنین نوشتفر ١۶۶٠در سال .)) باشد

بھ محض آنكھ . ... در جھان امروز كشوري نمیتوان یافت كھ بھ اندازه ھلند از آزادي برخوردار باشد
ھركس میتواند ھر زمان كھ . فرمانروایي بردگان خود را بھ این كشور میآورد، ھمھ آنان آزاد میشوند

ھا روز و شب، حتي براي  راه. است با خود بر داردبخواھد از آنجا بیرون برود و ھر اندازه پول كھ مایل 
ھیچ . ھیچ اربابي حق ندارد مستخدمي را بر خالف میل او نگاه دارد. كسي كھ تنھا سفر میكند، امن است

ھر كس آزاد است كھ ھر چھ دلش میخواھد بگوید، ولو علیھ . كس بھ سبب مذھب خود در زحمت نمیافتد
  . قضات باشد

از مشخصات مردان، . ھا منعكس میشد م و ترتیب بود، و روشني فكر در پاكیزگي خانھاساس این آزادي نظ
در ھر دو جنس . شجاعت، كوشش، و سر سختي، و از مشخصات زنان، تسلط بر منزل و خانھداري بود

بسیاري از ھلندیھا پس از تحصیل ثروت مناسبي، دست از . مالیمت طبع و مطایبھ گویي بیپرده دیده میشد
لودوویكو . موسیقي، و سعادت خانوادگي میكردند گلف،میكشیدند و خود را وقف سیاست، ادب، بازي كار 

از آزادي زنانشان بینھایت محتاطند، و در نتیجھ . ھلندیھا از زنا تنفر دارند: ((گویتچار دیني نوشتھ است
میتوانند بھ دیدن دوستان بروند و حتي سفر كنند، بیآنكھ شایعھ بدي درباره آنان بھ ; بسیار بر خوردارند

زنان فرھیختھ بسیاري .)) ھمچنین خانھداران خوبي ھستند و خانھ خود را دوست میدارند. ... وجود آید
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را میخواند و بھ ھفت زبان تكلم میكرد و  ، كھ یازده زبان)مینرواھلند(یافت میشدند، مانند ماریا شورمان
اشعار ماریا تسلشاده . مینوشت، در نقاشي و مجسمھسازي دست داشت، و در ریاضیات و فلسفھ ماھر بود

این زن كتاب رھایي اورشلیم اثر تاسو را آن چنان ترجمھ كرد كھ مورد تمجید . بھ اندازه خود او زیبا بودند
نقاشي و مجسمھسازي و سیاه قلم كار میكرد، و چنان بھخوبي چنگ  ھمچنین در. جھانیان قرار گرفت

مینواخت و آواز میخواند كھ چند تن از اشراف، از جملھ كنستانتین ھویگنس، یوست فان دن فوندل، و 
گربراندبردرو، بھ او پیشنھاد ازدواج كردند، ولي او ھمسر ناخدایي شد و بھ خانھداري و بچھ داري 

  . پرداخت
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عشق بھ موسیقي حتي بیش از عالقھ بھ . مردم ھلند ھنوز ھوش و فضایل و نجابت او را از یاد نبردھاند
یان پیترسون سویلینگ، اھل آمستردام، كھ بزرگترین ارگنواز ھلند بود، این فن را بھ . ھنر عمومیت داشت

با وجود این برتري، تا . آموخت ھاینریش شایدمان، و او بھ یوھان آدم راینكن، و او بھ یوھان سباستیان باخ
ھاي فراوان، عالقھ بھ انواع قمار ، و حتي  اندازھاي فساد امور تجاري، میگساري بسیار و روسپیخانھ
پیازھاي آن را . ھارلم مركز پرورش اللھ بود. سفتھبازي در مورد قیمتھاي آینده اللھ در ھلند وجود داشت

در پاریس نیز گل بھ صورت مد و . آلمان بھ ھلند برده بودند در اواخر قرن پانزدھم از ایتالیا و جنوب
یكي از دوستداران گل حاضر نشد در قبال ده پیاز اللھ مبلغ  ١۶٢٣در سال . تشخصي در آمده بود

تقریبا ھمھ مردم ھلند شروع بھ سفتھ بازي  ١۶٣۶در سال . دریافت دارد) سي ھزار دالر(فرانك  ٠٠٠،١٢
ورسھاي مخصوصي وجود داشتند كھ انسان میتوانست در آنھا محصوالت اللھ را ب. در تجارت اللھ كردند
در آن سال، بر اثر ). ١۶٣٧(ھا نیز داراي بحران مالي مخصوص بھ خود بودند  اللھ. قبال بخرد یا بفروشد

 فلورن بھ دست آمد ھر كھ میخواھد، ٠٠٠,٩٠حراج صدوبیست پیاز اللھ بھ نفع یك پرورشگاه یتیمان، مبلغ 
. باور كند

پناھندگان فالندري، فرانسوي، پرتغالي، اسپانیایي و بازرگانان خارجي از نیمي از كشورھاي جھان انواع 
ھاي لیدن، فرانكر،  دانشگاه. اقسام روشھاي غیر بومي و محرك را وارد این محیط مساعد كردند

دعوت كردند و خود نیز ھاردرویك، اوترشت، و گرونینگن از دانشمنداني كھ شھرت جھاني داشتند 
یوستوس لیپسیوس، ژوزف سكالیژر، دانیل ھاینسیوس، ووسیوس ھمگي در نیمھ، . دانشمنداني پروردند

لیدن بھ عنوان  ١۶۴٠در سال . در آنجا تدریس میكردند) ١۵٧۵١۶٢۵(اول قرن فعالیت دانشگاه لیدن 
ت متحده ھلند درجھ سواد احتماال در میان جمعیت ایاال. مشھورترین مركز علمي اروپا شناختھ شده بود

مجلھ ھفتگي نیوز . مطبوعات ھلندي نخستین مطبوعات آزاد بھ شمار میرفتند. بیش از سایر نقاط جھان بود
چاپ لیدن وگازت آمستردام در سراسر اروپا خواننده داشتند، زیرا ھمگي میدانستند كھ مطالب آنھا در 

. وعات در سایر نقاط در این زمان تحت نظارت دولت بودندكمال آزادي چاپ میشوند، در صورتي كھ مطب
ھنگامي كھ یكي از پادشاھان فرانسھ تقاضا كرد كھ جلو یكي از ناشران ھلندي را بگیرند، با كمال تعجب 

 . دریافت كھ این عمل امكان پذیر نیست

منسوخ میشد، یا بھ ھلندي كھ  تعداد ادیبان ھلند بسیار بود، ولي بدبختي آنان در این بود كھ یا بھ التیني كھ
ھلندیھا نمیتوانستند زبانشان را مانند نیروي . باعث محدود شدن خوانندگان آثارشان میگشت، چیز مینوشتند

درك كور نھرت و ھندریك شپیگل زبان بومي با روح . دریایي خود بھ صورت عاملي مشترك درآورند
كورنھرت، . كھ آن را از مضافات ناسازگار برھانند خود را بھ صورت محملي ادبي در آوردند، و كوشیدند

كھ خود ھنرمند، نویسنده، سیاستمدار، و فیلسوف بود، نخستین و مھمترین شخصیت در شكفتگي آن 
بھ عنوان منشي  ١۵۶۶وي در سال . فرھنگي بھ شمار میرفت كھ باعث احترام شورش سیاسي ھلند شد

نژ نوشت، در الھھ بھ زندان افتاد، بھ كلو گریخت، معاش خود شھر ھارلم بیانیھاي براي ویلیام دوك اورا
در . را با گراوورسازي بھ دست آورد، اودیسھ و عھد جدید و آثار بوكاتچو و سیسرون را ترجمھ كرد

بازگشت بھ ھلند در راه آزادي مذھب رنج بسیار برد، و چون دریافت كھ مذھب در نتیجھ مباحثات خونین 
) ھفدھم(ه است، چشم از آن پوشید، و بدین ترتیب مظھر تاریخ فرھنگي قرن بعد بھ صورت ناقصي درآمد

كورنھرت بھ این نتیجھ رسید كھ نمیتواند خدا را بشناسد، و اعتراف كرد كھ بشر ھرگز قادر بھ درك . شد
وي در كتاب عمده خود تحت عنوان ھنر خوب زیستن پیشنھاد كرد كھ آییني بدون . حقیقت نخواھد بود

كورنھرت اتفاقا بر اثر غفلت دشمنان بھ مرگ . یات، و نظامي اخالقي فارغ از عقاید مذھبي برقرار شودالھ
  ). ١۵٩٠(طبیعي در گذشت

رومر فیشر از بازرگانان . از مشخصات ھلند آنكھ پیشھوران غالبا ادبیات را با امور مادي خود میآمیختند
ا را گرامي داشت، خانھ خود را بھ صورت سالني نظیر توانگر آمستردام بھ ھنرمندان جوان كمك كرد، آنھ

پیتر . سالنھاي فرانسھ درآورد، و شخصا اشعاري سرود كھ او را بھ عنوان مارتیالیس ھلندي مشھور ساخت
ھوفت قصر خود را در مویدن در كنار دریاچھ زوئیدرزه بھ صورت پناھگاھي براي دوستداران رنسانس 

خود او در . ن شاعران، دانشمندان، پزشكان، دیپلماتھا، و ژنرالھا را پذیرفتھلند درآورد، و در محفل موید
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بیست سال آخر عمر تاریخ ھلند را بھ رشتھ تحریر درآورد، و سرگذشت شورش ھلند را با نثري چنان 
  . محكم و زیبا نوشت كھ ھلندیھا او را بھ عنوان تاسیت خود دانستند

یكي از آنان بھ . كھ زبان بومي خود را بھ ذروه ادبي آن رسانیدنددر میان صد شاعر ھلندي سھ تن بودند 
نام یاكوب كاتس، كھ مدت بیست سال از ھوالند مستمري دریافت میداشت، امثال و حكم مشھور را بھ 

مدت چندین قرن در )) باباكاتس((آثار . ھاي بامزه توام بودند صورت اشعاري مردمپسند درآورد كھ با قصھ
یوست فان دن فوندل بر مصایب و دشمنان خود فایق شد، و در ادب ھلند . اسوادي یافت میشدندھر خانواده ب

پدرش، كھ بھ كالھدوزي اشتغال داشت، بھ سبب عقاید مخالف غسل تعمید، از . بھ مقامي ارجمند رسید
ام اقامت خانواده او در آمسترد ١۵٩٧در سال . آنورس تبعید شد، و یوست در كولوني دیده بھ جھان گشود

. گزید، و در آنجا پدر، كھ در بسیاري از كارھا راه افراط میپیمود، سرانجام دكان جوراب فروشي باز كرد
یوست آن پیشھ را از او بھ ارث برد، اما اداره دكان را بھ زن و فرزند خود سپرد، و با آموختن التیني، 

ھاي او علیھ مسئلھ  ھجو نامھ. سمي پرداختیوناني، ایتالیایي، فرانسوي، و آلماني بھ جبران تحصیالت ر
وي تحت تاثیر مراسم جالب مذھب كاتولیك قرار گرفت، و . ھاي پروتستان بودند تقدیر و مباحثات فرقھ

و زن ) ١۶٣۴(پس از آنكھ شوھر این زن درگذشت . شیفتھ ماریا تسلشاده شد كھ ھم كاتولیك و ھم زیبا بود
  . با یكدیگر صمیمانھ دوست شدند ، ھر دو شاعر)١۶٣۵(فوندل نیز مرد 

وي ھمچنان از دشمني مذھبي، نیرنگبازي اقتصادي، و . او را در زمره كاتولیكھا پذیرفتند ١۶۴٠در سال 
در سال . فساد سیاسي انتقاد كرد، و با تمجید شجاعت و عزت ھلند مورد توجھ شدید ھلندیھا قرار گرفت

پسرش بھ ھند شرقي گریخت، . ه فرزندش، ورشكست شددكان جوراب فروشي او، بر اثر سو ادار ١۶۵٧
و شاعر براي ارضاي طلبكاران دارایي محقر خود را فروخت، و مدت ده سال با منشیگري در یك بنگاه 

سرانجام دولت او را بازنشستھ كرد، و او از نود و دو سال عمر خویش سیزده . رھني امرار معاش كرد
  . سال آخر را در آرامش گذرانید

این زمان جالبترین فرد در ادب ھلند كنستانتین ھویگنس بود كھ مانند مردان دوره رنسانس ایتالیا در  در
پدرش كریستیان ھویگنس منشي شوراي دولتي در الھھ بود و فرزندش نیز، . بسیاري از ھنرھا تبحر داشت

ر میان این دو، كنستانتین د. بھ نام كریستیان ھویگنس، بعدھا بزرگترین دانشمند اروپا در عھد نیوتن شد
 ١۵٩۶وي در الھھ در سال . استعداد قابل مالحظھاي را كھ در آن خانواده وجود داشت بھ خوبي حفظ كرد

. تولد یافت و تحصیالت عمیق خود را در این شھر و در لیدن، آكسفرد، و كیمبریج بھ پایان رسانید
رماني بر رقیبان فایق آمد، و موسیقیدان و ھنرمند كنستانتین بھ التیني و ھلندي شعر گفت، در ورزشھاي قھ

در بیست و دو سالگي ھمراه ھیئتي دیپلماتیك بھ انگلستان رفت، در برابر جیمز اول عود . برجستھاي شد
در بیست و سھ سالگي بھ . نواخت، و شیفتھ جان دان شد و اشعار او را بعدھا بھ زبان ھلندي ترجمھ كرد

رفت، و در مراجعت با صعود از بلندترین میلھ روي كلیساي ستراسبورگ ماموریتي سیاسي بھ ونیز 
و در سال ; بھ ترتیب منشي چند ستاد ھاودر شد ١۶٢۵در سال . نزدیك بود جان خود را از دست بدھد

در این ضمن چندین جلد شعر انتشار داد كھ در زیبایي . بھ عضویت ھیئت مشاوران دولتي درآمد ١۶٣٠
بھ منزلھ پایان درخشانترین دوره ) ١۶٨٧(مرگ او در نود سالگي ; سات ممتاز بودندسبك و لطافت احسا

  . تاریخي ھلند محسوب میشود

VII - ھنر ھلند  

پروتستانھاي ھلندي احساس میكردند كھ معماري و تزیینات قرون وسطایي كلیسا وسایل تلقین ھستند و بھ 
و بھ این نتیجھ رسیدند كھ خدا را با ; جود آمدھاندمنظور جاویدان ساختن افسانھ و جلوگیري از فكر بھ و

از این رو، . دعا و موعظھ و نھ با ھنر بپرستند، و در مراسم مذھبي خود فقط آواز را باقي گذاشتند
حتي كاتولیكھا كلیساي قابل تذكاري در . مھندسان در ساختن كلیساھا تنھا بھ سادگي محض توجھ كردند
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در قرن شانزدھم بازرگانان ماوراي بحار نقشھ گنبدھاي پیازي شكل . گذاشتندایاالت متحده ھلند بر جاي ن
  . را احتماال از سوریھ و مصر با خود آوردند

بر معماري . ھاي باروك ھنر اروپاي مركزي شد این سبك از ھلند و روسیھ بھ آلمان سرایت كرد و از جنبھ
ھمھ چیز ساختمانھاي ستبري میساختند كھ تقریبا  آنان قبل از. ھلند پیشھوران تسلط داشتند، نھ روحانیان

  . ھمگي مشابھ بودند و باعث حسادت نمیشدند، و مانند قصرھاي فلورانس تولید رعب و وحشت نمیكردند

در ساختمانھاي غیر مذھبي آنان زینت و تفاخر بیشتري . تجمل و ھنر ھمھ در داخل بود و در باغھاي گل
  . وجود داشت

تمان عمارت شھرداري لیدن سبكھاي فرانسوي، آلماني، و رنسانس را بھ صورت لیون د كاي در ساخ
عمارت صنف قصابان در ھارلم، كھ توسط این شخص ساختھ شده است، . متناسب و جالبي بھ كار برد

عمارت شھرداري در الھھ نشان میدھد كھ . مانند كلیساھاي گوتیك، مغرورانھ سر بھ آسمان افراشتھ است
  . در ھلند كامال بومي شده استسبك كالسیك 

در این عصر، میكالنژ ھلند در معماري و مجسمھسازي ھندریك دكایزر بود كھ در بیست و نھ سالگي 
وي در آنجا طرح وستر كرك، ساختمان بورس، و عمارات ھند شرقي ). ١۵۴٩(مھندس شھر آمستردام شد 

ت شھرداري و بنایي بھ یادبود ویلیام اول برپا در دلفت عمار. را بھ سبك رنسانس ایتالیایي و ھلندي كشید
این . در روتردام شاھكار خود یعني مجسمھ باشكوه اراسموس را از مفرغ ساخت ١۶٢٧كرد، و در سال 

تعدادي از . ھاي ناشي از جنگ جھاني دوم مدت چند سال سالم و آرام نشست مجسمھ در میان خرابھ
  . ن دوره در آن فاجعھ از میان رفتندزیباترین ساختمانھاي ھلند و متعلق بھ ای

در روتردام و دلفت، سفالسازي صنعتي بود كھ در . در میان ھنرھاي كوچك، كوزھگري رونقي داشت
دلفت موفق شد كھ اشیاي بدل چیني خود را در ھر خانھاي . نتیجھ خوش سلیقگي بھ صورت ھنر درآمد

  . معمول سازد

غاز روابط تجاري ھلند با مشرق، كوزه گران دلفت شروع بھ ، مدت كوتاھي پس از آ١۶١٠در حدود سال 
  . تقلید از آالت چیني كردند و نوعي چیني آبي بھ نام چیني ھلندي ساختند

در ھیچ دورھاي از تاریخ، حتي در دوره رنسانس ایتالیا، ھنري تا این . تنھا ھنر عمده در ھلند نقاشي بود
پانزده ھزار تابلو  ١۵٨٠١٧٠٠تالوگ ھنري مربوط بھ سالھاي اندازه قبول عام نیافتھ است، زیرا در كا

سبك ایتالیایي بر ھنر فالندري غلبھ داشت، اما در ایاالت شمالي مقاومت موفقیت . ھلندي ذكر شده است
انفجاري ((آمیز مردم در برابر قدرت اسپانیا روحیھ و غروري ملي بھ وجود آورد كھ براي تولید 

از آنجا كھ روحانیان و اشراف دیگر . روت ناشي از تجارت ماوراي بحار بودفقط نیازمند ث)) فرھنگي
تقریبا كمكي بھ ھنرمندان نمیكردند، ھنر وارد مراحل تازھاي شد، یعني وقف واقعگرایي و امور خانوادگي 

 ھا، صنفھا، بخشھا، حامیان جدید عبارت بودند از بازرگانان، شھرداران، وكالي دادگستري، اتحادیھ. شد
از این رو عكسھا و تصویرھاي دستھ جمعي و تابلوھاي مربوط بھ زندگي . ھا بیمارستانھا، و حتي نوانخانھ

تقریبا ھر شھر ھلند مكتبي از ھنرمندان مخصوص بھ خود داشت كھ تحت حمایت . روزانھ بھ وجود آمدند
افراد . دلفت، و الھھ افراد محلي بودند، مانند شھرھاي ھارلم، لیدن، اوترشت، آمستردام، دوردرخت،

ھاي خود را با  سادھاي كھ اگر در سایر كشورھا بودند آثار ھنري را تنھا در كلیسا میدیدند، در اینجا خانھ
تابلوھایي كھ گاھي بھ بھایي گزاف خریداري میشدند میآراستند، چنانكھ نانوایي با خرید یك تابلو اثر فرمر 

جدایي نقاشي از امور مذھبي تقریبا بھ . لیقھ خود را نشان دادذوق و س) دالر ٧۵٠٠(فلورن  ۶٠٠بھ مبلغ 
كشیدن تصویرھاي قدیسان منسوخ شد، و جاي آنان را بازرگانان گرفتند، و خانھ و دشت : حد كمال رسید

بورژوایي كھ در برابر نقاش مینشست از او میخواست كھ بھ . واقعگرایي پیشرفت كرد. بر كلیسا فایق آمد
ھا،  ھاي شن ساحلي، آسیاھاي بادي و كلبھ ش قدري جنبھ خیالي بدھد، اما سدھا و تودهتصویر او و زن
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كشتیھاي بادي و باراندازھاي پرھمھمھ بھ طرز مطبوعي بر روي دیوارھا خاطره اشیاي واقعي و معمولي 
ھرمانان ھایي كھ یك قرن قبل ممكن بود تابلوھایي از شھیدان مقدس و ق در خانھ. را زنده نگاه میداشتند

ھا، حتي زنان روسپي  تاریخي یا خدایان مشركان دیده شود، تصویر میگساران بشاش، باده نوشان، میخانھ
در آن آب و ھواي مرطوب و با آن اندامھاي . تصویر زنان عریان از رواج افتاده بود. باعث مسرت میشد

ایي در این محیط جدید، كھ از ھنر آیین زیبادوستي و ظرافت و وقار ایتالی. ستبر، عریاني لذت نمیبخشید
  . چیزي جز نشان دادن زندگي روزانھ و مناظر عادي توقع نداشت، بیمورد بود

ملتي كھ تا آن اندازه شیفتھ و فریفتھ نقاشي بود یك جنبھ غم انگیز داشت، بدین معني كھ ھنرمندانش بیشتر 
ص مھیندوك، خاوندھا، واسقفھا بھ ھنرمندان در فالندر شخ. در فقر و فاقھ میزیستند و مورد احترام نبودند

اما در ھوالند نقاشان با یكدیگر رقابت میكردند و تابلوھاي خود را . برگزیده خویش دستمزد كافي میدادند
آثار آنان بیشتر توسط دالالني بھ دست مشتري میرسیدند كھ ; براي فروش در بازار مشترك میساختند

ھنرمندان ھلندي بھ ندرت قیمتھاي باالیي براي . گران بفروشندمیدانستند چگونھ ارزان بخرند و 
گیلدر براي تابلو پاسدار شبانھ  ١۶٠٠رامبران در اوج شھرت خود تنھا : تابلوھایشان بھ دست میآوردند

گیلدر براي منظره الھھ و مبالغي كمتر براي بقیھ آثار خود بھ  ۶٠٠دریافت داشت، و یان وان گوین فقط 
گیلدر كشید، و ایساك فان اوستاده سیزده تابلو خود را بھ مبلغ  ٢٧ن ستین سھ تابلو در قبال یا. دست آورد

بسیاري از ھنرمندان ھلندي مجبور بودند كھ براي تامین معاش خود كار دیگري پیشھ . مشابھي فروخت
داد ھنرمندان بھ تع. گوین اللھ میفروخت، ھوبما بھ مالیاتگیري مشغول بود، و ستین مسافرخانھ داشت: كنند

فھرستي از مشاھیر آنان صفحات بسیاري را پر . اندازھاي زیاد بود كھ آثارشان بازار را اشباع میكرد
  . میكند، و فھرستي از كارھاي نفیس آنان كتابي را شامل میشود

VIII -١۶۶۶- ١۵٨٠: فرانس ھالس   

گاه بخش بود اما، بھ عللي كھ معلوم پدرش در آنجا رئیس داد. اجدادش مدت دو قرن در ھارلم زیستھ بودند
دیگر خبري از او  ١۶١١تا سال . نیست، فرانس در آنورس بھ دنیا آمد و تا نوزدھسالگي بھ ھارلم نرفت

نداریم، و در این سال است كھ در بایگاني كلیسایي در ھارلم، غسل تعمید ھرمان، فرزند فرانس ھالس و 
حاكي از آن است كھ فرانس ھالس بھ ) ١۶١۶(ك دادگاه پلیس مدرك دیگر از ی. زنش آنكھ، ثبت شده است

سبب آنكھ زنش را بدون جھت كتك زده بود دستگیر شده، سخت مورد سرزنش قرار گرفتھ و بھ این شرط 
و ; ھفت ماه بعد زنش آنكھ در گذشت. آزاد شده است كھ مھربانتر باشد و از دوستان مست خود احتراز كند

نھ روز بعد این زن اولین كودك از ده بچھاي را . نس با لیزبت رنیرز ازدواج كردپنج ماه پس از آن، فرا
. فرانس تصویر قابل تمجیدي از خود و این زن براي ما بھ یادگار نھاده است. كھ براي او زایید بھ دنیا آورد

. كردزنش طي چھل و ھفت سال باقي عمر فرانس با او زیست و ھمھ تھیدستي و میگساري او را تحمل 
  . وي خصوصیت جالبي نداشت جز اینكھ نقاشي بزرگ و مردي خوش مشرب بود

ھنگامي كھ سي و شش سالھ بود بھ پیروزي بزرگي نایل آمد، زیرا تابلو میھماني افسران صنف تیراندازي 
. بود كھ باعث شھرت ھالس شد)) دولن((و این تابلو نخستین تصویر از تابلوھاي . سن یوریس را كشید

مركز داوطلباني بود كھ تمرین تیراندازي میكردند، مسابقات و انجمنھایي تشكیل میدادند، و بھ عنوان  دولن
گاھگاھي افسران چنین اصنافي بھ ھنرمندي پول میدادند كھ . سربازان غیرنظامي بخش بھ شمار میآمدند

ر تابلو متناسب با پولي تصویر دستھ جمعي آنان را بكشد، و ھر كدام از آنان اصرار میورزید كھ جایش د
بدین ترتیب این افسران را میبینیم كھ بھترین . كھ پرداختھ است و ھمچنین متناسب با درجھ آنان تعیین شود

جامھ خود را در بر كرده و در جشني گرد آمدھاند، و یكي از آنان پرچم رنگارنگ گروھان را بھ دست 
را ھر یك از این سرھا تصویري جداگانھ و مھم بھ ھالس كارمزد خود را بھ دست آورد، زی. گرفتھ است

  . شمار میآید و ھر كدام از آنھا متفاوت است و یك شرح حال و یك شاھكار شناختھ میشود
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دیگر تا یازده سال بعد از چنین سفارشي سخني نمیشنویم، اما وي در این ضمن تصویرھایي كشید كھ از 
ماھي فروش كھ در آنجا نیز سرگذشتي را از چھرھاي : مانند اشیاي ھنري گرانبھاي ھلند بھ شمار میروند،

و سواركار ; )این ھر دو تابلو در نیویورك ھستند(میخوانیم، سھ تن سرخوش، یونكر رامپ و معشوقش 
متبسم، كھ تجسم اعتماد بھ نفس است و ھمھ ثروت او در كت توردار و یقھ پرچین اوست، و تبسمي دارد 

  . زیركانھ استكھ مثل لبخند مونالیزا 

   

  

وي در این تابلو چھرھاي نیرومند و زیبا دارد و . خودنگارھاش را كشید)) ١۶٢۴((فرانس در این دوره 
فرانس با حالتي فرسوده از یك سو . از چشمانش پیداست كھ لباسھاي فاخر و جاه و جالل را خوار میشمرد

  . آرزومند كمال و از سوي دیگر تشنھ باده بود

تابلو دیگري متعلق بھ گروه دولن كشید، و آن تابلو افسران صنف سن یوریس است كھ  ١۶٢٧در سال 
ھالس مدتي بعمد از بھ كار بردن رنگھاي تند دست كشید و . مانند تصویر اول واضح و درخشان نیست

ي خاكستري، و ھا رنگھاي دیگري را، كھ استعمال آنھا دشوار بود، بھ كاربرد، مانند نیمھ تھ رنگ، سایھ
  . طرحھاي مالیمتر

وي تصویر دیگري متعلق بھ ھمان گروه تابلوھا در ھمان سال و تحت عنوان صنف تیراندازان سنت آدرین 
تیراندازان میبایستي خشنود شده باشند، زیرا ھالس . كشید كھ تھرنگھاي مالیم در آن بھ كار برده شده است

در این ھنگام ھنرمند ما رنگھاي سابق را بھ كار ). ١۶٣٣(كشدرا مامور كردند كھ دوباره تصویرشان را ب
در سال . برد و نبوغ خود را در جالب ساختن و منحصر بھ فرد نشان دادن ھر چھرھاي آشكار ساخت
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تابلو دیگري بھ ھمان نام، افسران صنف سن یوریس، كشید، اما در اینجا فرد در میان گروه گم شده  ١۶٣٩
لوھاي دولن از بھترین تصویرھاي دستھ جمعي بھ شمار میروند، و حاكي از اھمیت روي ھم رفتھ تاب. است

چھره نگاریھاي قابل ) ١۶٢۶١۶۵٠(ھالس در دوره دوم . یافتن طبقھ متوسط در تاریخ و ھنر ھلند ھستند
ھا را  تذكاري كشید، مانند میگسار سرخوش، كھ كالھش بھ اندازھاي بزرگ است كھ تعداد زیادي از پیالھ

كولي، كھ تبسم ; كسي كھ روي شن میدود، و مویي آشفتھ، جامھاي پریشان، و قیافھاي جالب دارد; میپوشاند
و تصویر تفنني ; دلقك، كھ در آمستردام است; میكند و شكمي برآمده دارد و در موزه لوور مضبوط است

تصویري عالي تحت عنوان  گذشتھ از اینھا، ھالس در كمال بلوغ. بالتازار كویمانز، كھ در واشنگتن است
ھیئت رئیسھ بیمارستان سنت الیزابت كشید كھ بھ تابلو روساي صنف پارچھ فروشان اثر رامبران بسیار 

  . رامبران این تابلو را بیست و یك سال بعد كشید. شبیھ است، و با وجود این، با آن فرق دارد

ده است، وضع او را حتي در كشوري كھ میگساریھاي بسیار فرانس اگر چھ ظاھرا بھ ھنرش زیاني نرسان
وي ھمچنان تصویرھایي میكشید كھ . بادھنوشي را بھ منزلھ ستایشي از شادي میدانست متزلزل ساخت

تصویر دكارت، با ; باعث شھرت ھر ھنرمند دیگري میشدند، مانند ھیل باب، معروف بھ جادوگر ھارلم
تصویر مرد جوان با كالھي كھ لبھ ; ك و تردید میباردابرواني كشیده، بیني عظیم، و چشماني كھ از آنھا ش

اما در این ضمن مصیبتھاي بسیاري بھ او روي . آن فرو افتاده است، كھ در سن ھشتاد سالگي كشیده است
  . آوردند

. فرزندش، پیتر، دچار اختالل مشاعر شد و بھ خرج شھرداري بھ تیمارستاني فرستاده شد ١۶٣٩در سال 
  . بزرگ خودسر او بنا بھ تقاضاي مادرش بھ كارگاھي سپرده شد دختر ١۶۴١در سال 

گولدن میخواست، از  ٢٠٠نانواي محل، كھ از او  ١۶۵۴در سال . فرانس تھیدست شده بود ١۶۵٠در سال 
ھالس، كھ مرد فرسوده و شكستھاي  ١۶۶٢در سال . دستش شكایت كرد و اثاث آن ھنرمند را توقیف نمود

دو سال بعد شوراي شھر ھارلم . بھ او صدقھ بدھند، و با این تقاضا موافقت شد شده بود، تقاضا كرد كھ
مستمري ساالنھاي برایش مقرر كرد و دستور داد كھ بیدرنگ سھ بار تورب براي گرم كردن منزلش بھ او 

  . بدھند

رئیسھ از او خواستند دو تابلو با نامھاي ھیئت  ١۶۶۴شاید ھم بھ عنوان صدقھ اضافي بود كھ در سال 
در تابلو اول پیداست كھ دست ھنرمند ھشتاد و چھار سالھ . گداخانھ و ھیئت رئیسھ زنان گداخانھ بسازد

  . میلرزیده است

اما در تابلو دوم مھارت دیرین بھ طرز شگفتانگیزي . ھا مبھم و بھ طور بدي نقاشي شدھاند بسیاري از قیافھ
وان دید كھ روحیھ مطیع قانون آنھا از چھرھشان آشكار در اینجا پنج نفر را میت: دوباره ظاھر شده است

  . است

یعني پنج پیرزن كھ در نتیجھ وظایف غیرعادي خود فرسوده شدھاند، بھ خاطر داشتن اصول پیرایشگران 
اما از خالل آن . موقر و خشن بھ نظر میآیند، و پیداست كھ شادیھا و نشاطھاي جواني را از یاد بردھاند

این تابلوھاي نھایي، . اندازھاي محبتي حجبآمیز و نوعي دلسوزي مالل آور میتوان دید سیماھاي عبوس تا
ھاي آتش ھنرمند بھ شمار میآیند، بھ انضمام تابلوھاي معروف دولن اكنون در  كھ بھ منزلھ آخرین شعلھ

 ١۶۶۴ ھالس در سال. موزه فرانس ھالس در ھارلم، كھ در محل ھمان گداخانھ بنا شده است، مضبوط است
در فقر و فاقھ درگذشت، اما نزدیك محراب كلیساي سن بافن در كمال احترام بھ خاك سپرده شد در شھري 

كھ شھرت آن متكي بر مقاومتي طوالني در برابر دشمن بود و ھمگي آن را بھ سبب كارھاي بزرگترین 
و تابلوھایش بھ مبلغي ناچیز، از این تاریخ تا دو قرن بعد نام وي تقریبا فراموش شد، . فرزندش میشناختند

اگر ھنر شناسان نام او را ذكر كردھاند بھ سبب . در حراجھا، بھ فروش میرفتند یا اصال فروختھ نمیشدند
محدودیت نوع كار او بوده است، چنانكھ ھیچ تابلو مذھبي، ھیچ موضوع افسانھاي، ھیچ نكتھ تاریخي، ھیچ 

ھمچنین از روش ظاھرا سرسري و عجوالنھ او یاد ; ستمنظره و ھیچ تصویر زن عریاني را نكشیده ا
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كردھاند، زیرا ھیچ طرح مقدماتي تھیھ نكرده، فقط بھ طرز بد و سریعي رنگھایي بھ كار برده است كھ 
امروزه تمجید و تحسین از آثار او، كھ . بیننده باید بھ كمك نظریھ و حافظھ خود جزئیات آن را تكمیل كند

شد، جبران آن فراموشي طوالني را میكند، و منتقدي جوانمرد عقیده دارد كھ ھالس شاید ھم اغراق آمیز با
جایي كھ روزگار، یعني آن قاضي قابل .)) درخشانترین چھره نگاري است كھ جھان بھ خود دیده است((

  . شیماطمینان، تا این اندازه در داوري خود تردید نشان میدھد، ما جز تمجید و تحسین نباید كاري داشتھ با

   

  

  ھیئت رئیسھ زنان : فرانس ھالس

IX -١۶۶٩- ١۶٠۶: رامبران  

پدرش گریت ھارمنس آسیابدار مرفھي بود كھ لقب فان رین را بھ نام خود . رامبران در لیدن بھ دنیا آمد
ھنرمند . بود) رین بھ ھلندي(افزود، و شاید این عمل بدان علت بود كھ خانھاش مشرف بر رودخانھ راین 

پدرش را بسیار دوست میداشت، زیرا بیش از یازده بار تصویر او را كشید، مانند تصویري از او  ما حتما
با كاله اشرافي و زنجیر، و دیگري بھ صورت صراف و سومي بھ عنوان بزرگزاده اسالو با چھرھاي 

ي تصویر او را، در حالي كھ از پیر ١۶٢٩و در سال ; نیرومند و متناسب كھ حاكي از شخصیت است
تصویر مادرش را نیز دوازده بار كشیده، و بھترین تصویر او، پیرزن، در . افسرده شده است، میبینیم

در ریكس موزئوم در آمستردام او را ; گالري وین است كھ وي را بھ صورتي خستھ و فرسوده نشان میدھد
ھ منونیتھا بدانیم، در آن اگر طبق عقیده بعضیھا او را از فرق. میبینیم كھ مشغول مطالعھ كتاب مقدس است

  . صورت بھتر میتوانیم بھ تمایل رامبران بھ كتاب عھد قدیم و بھ نزدیكي او با كلیمیان پي ببریم
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پس از . اما با چیز دیگري غیر از فكر و كلمھ میاندیشید. رامبران در چھاردھسالگي وارد دانشگاه لیدن شد
وي . داشت كھ بھ او اجازه دھد بھ آموختن ھنر بپردازد یك سال از تحصیل چشم پوشید و پدر خود را بر آن

او را بھ عنوان شاگرد نزد پیترالستمان، كھ در آن  ١۶٢٣در این كار چنان بخوبي پیش رفت كھ در سال 
الستمان از رم بھ ھوالند بازگشتھ بود و . ھنگام بھ منزلھ آپلس عصر بھ شمار میآمد، بھ آمستردام فرستادند

شاید رامبران از او آموخت كھ طراحي ; كالسیك بھ كشیدن طرح درست بسیار اھمیت میداد مانند ھنرمندان
اما آن جوان بیقرار پس از یك سال بھشتاب از آمستردام بھ لیدن بازگشت و در صدد برآمد كھ . عالي شود

وعات وي تقریبا طرح و تصویر ھر چھ را كھ میدید و حتي موض. بر اساس روش خود بھ نقاشي بپردازد
رامبران تصویر خود را میساخت و این كار را . بیمعني و خندھدار یا مناظر زننده و ننگآور را میكشید

  . بارھا با عالقھاي خاص انجام میداد، و بدین ترتیب ھنر خود را پیش میبرد

ز تعداد تصویرھایي كھ وي از روي قیافھ خود كشیده است بیش ا. آیینھ بھ صورت مدل نقاشي او درآمد
در میان آنھا تابلو زیبایي از . مجموع آثار ھر نقاش بزرگي است، و شماره آنھا بھ شصت و دو تابلو میرسد

زیرا تمام (در اینجا رامبران بیست و سھ سالھ و طبعا زیباست . سر خود اوست كھ در الھھ وجود دارد
عتنایي جوانان بھ آداب و قواعد بر و موي سرش با بیدقتي و با ھمان بیا) ھا ما را زیبا نشان میدھند آیینھ

روي شانھاش افشان شده، چشمانش نافذ است، و در آن میتوان اعتماد بھ نفس او را نسبت بھ استعداد 
  . مسلمش دریافت

  

  خانھ موریتس، الھھ. پدر نقاش: رامبران
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  موزه تاریخ ھنر، وین. مادر نقاش: رامبران
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  موزه تاریخ ھنر، . خودنگاره: رامبران

فلورن در برابر  ١٠٠خبرھاي مبلغ  ١۶٢٩در سال . در حقیقت رامبران تسلط خود را برقرار ساختھ بود
یكي از تابلوھا بھ او پرداخت، و این خود دستمزد مناسبي براي حریفي جوان در سرزمیني بود كھ شماره 

نخستین . دند، ولي مانند آنان از نعمتھاي زندگي برخوردار نبودندنقاشان آن بھ اندازه نانوایانش زیاد بو
موضوعاتش، بنا بھ عقیده خود او و والدینش، از كتاب مقدس اقتباس شدند، مانند تابلو ارمیا مشغول ندبھ بر 

و شمعون در ; ویراني اورشلیم، كھ داراي ھالھ مرموزي است كھ تابلوھاي مذھبي رامبران را ممتاز میكند
از آمستردام بھ اندازھاي سفارش رسید كھ . كل كھ كامال حاكي از آمادگي براي خدمت بھ عیسي استھی

  . بھ آنجا بازگشت و تا پایان عمر در آن شھر زیست ١۶٣١رامبران در سال 

رامبران ظرف اولین سال ورود خود یكي از شاھكارھاي جھان، یعني تابلو درس كالبد شناسي، را بھ 
نیكوالس تولپ، آن جراح . نقاشي ھلندي تا آن زمان تصویر تعدادي تشریح كشیده شده بود در. وجود آورد

برجستھ كھ چھار بار شھردار آمستردام شده بود، رامبران را مامور كرد كھ او را در حال تدریس تشریح 
آن . بود در تاالر صنف جراحان نشان دھد، و در این مورد ھیچ سنتي نشكستھ و ھیچ گونھ بیحیایي نشده

شاید . جراح بدین وسیلھ میخواست آن تابلو را بھ عنوان نمونھ استادي خویش بھ صنف جراحان تقدیم كند
این ھفت نفر احتماال . را انتخاب كرد كھ با او در آن تصویر باشند)) شاگرد((دكتر تولپ بود كھ آن ھفت 

. گر بھ كمال و شھرت رسیده بودندھاي دی شاگرد نبودند، بلكھ اشخاصي بودند كھ در پزشكي یا رشتھ
ھایي كھ بر اثر شخصیت و فراست میدرخشیدند استفاده  رامبران از این موفقیت براي نشان دادن چھره

جسدي كھ در تصویر است بھ طرز نامناسبي باد كرده است، و دو تن از تماشاگران براي آیندگان . كرد
بآرامي و مانند شخص با تجربھ و مطمئني تلقي میكند، خود دكتر تولپ موضوع را كامال . قیافھ گرفتھاند
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اما آن دو نفر، كھ از روي سرجسد سركشیدھاند، بھ منزلھ تجسم كنجكاوي و دقت بھ شمار میآیند، و بازي 
  . ھاي چیندار آن اشخاص تخصص رامبران را اعالم میدارد نور بر روي گوشت و یقھ

و ھنرمند ما، كھ پول در جیب ) ظرف دو سال چھل سفارش(در این ھنگام سفارشھاي بسیاري بھ او رسید 
ساسكیا وان اویلنبورگ چھرھاي زیبا، چشماني ). ١۶٣۴(و شور در دل داشت، براي ازدواج آماده شد 

چھ چیز دیگري زیباتر از ساسكیا در . بشاش، مویي ابریشمین و زرین، و اندام و ثروتي متناسب داشت
شاید عمش، كھ . تیم وكیل دادگستري ثروتمند و رئیس دادگاه بخش بودكاسل میتوانست باشد وي دختر ی

خود فروشنده آثار ھنري بود، او را ترغیب كرده باشد كھ براي تھیھ چھره نگارھاي در برابر رامبران 
گیلدر با خود آورد،  ٠٠٠،۴٠ساسكیا جھیزي معادل . دو جلسھ براي یك پیشنھاد ازدواج كافي بود. بنشیند

وي علي . كھ آن شخص ورشكستھ بعدا بھ صورت یكي از توانگرترین ھنرمندان تاریخ در آمدبھ طوري 
  رغم پولش ھمسر خوبي شد، زیرا جاذبھ نبوغ شوھر خود را تحمل كرد و بارھا 

   

  

درس كالبدشناسي استاد بھ او اجازه داد كھ تصویرش را بكشد، اگر چھ این عمل تن فربھ او را : رامبران
ھمچنین بھ او اجازه داد كھ تصویر او را لباسھاي عجیب بكشد، چنانكھ از مشاھده تابلو . ختآشكار میسا

با . گلگون فلورا در لندن یا تابلو فلوراي آرزومند، كھ در نیویورك است، این موضوع بھ چشم میخورد
روي زانو دیدن تابلویي از رامبران در درسدن میتوان بھ خوشبختي او پي برد، زیرا وي زن خود را 

گذاشتھ و تابلو را با لبخند خود روشن كرده است و لیوان بلندي را بھ شادي نشاطي ناشي از وضع جسماني 
  . و مالي خود بلند كرده است
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وي ھمچنان تصویرھایي . شاھكارھاي بسیار بھ وجود آورد) ١۶٣۴١۶۴٢(رامبران در این سالھاي خوش 
كھ در لوور مضبوط است، و در آن او را بھ صورت مرد  )١۶٣۴(مانند خودنگارھاش . از خود میكشید

تصویر دیگري از او . در كالھش جواھر و روي سینھاش زنجیري طالیي است; زیبا و سرخوشي میبینیم
تحت عنوان افسر وجود دارد كھ در آن كالھي عالي حاكي از تسخیر جھان بر سر گذاشتھ است، و در سال 

وي از . داریم كھ در آن پرھاي كاله عظیمش سر بھ آسمان كشیدھاند تصویر دیگري از او در دست ١۶٣۵
تابلو پیرزن را كشید كھ باالي  ١۶٣۴آنجا كھ بھ شخصیت بیشتر اھمیت میداد تا بھ زیبایي، در سال 

دیوارھاي گالري ملي در لندن با چشم حقارت بھ ما مینگرد، و چھره او در آن بر اثر گذشت روزگار چین 
در . ال بعد تصویر پیرزني روي صندلي دستھدار را كشید كھ در نیویورك مضبوط استس. خورده است

میان سالخوردگان آمستردام مردي ھشتاد سالھ را یافت و تصویر او را با عمامھ و جامھ گشاد در تابلویي 
  . ساخت كھ بھ نام مردي شرقي معروف است

كفشھاي تفنني عالقھ مند بود، و ما میتوانیم آنھا را ھا، و  رامبران بھ گردآوري لباس، جواھر، شمشیر، كاله
در اینجا دستكشھاي این شخص توردار، شلوارش . در تابلو مارتین دایي ببینیم) بھ استثناي شمشیر(

رامبران در این زمان نیز موضوعات مذھبي قدیم را با خلوص نیت . ریشھدار، و كفشھایش پوشش دارند
ھا  كار خود را میان مردان و زنان سالخوردھاي برگزید كھ در كوچھ ھاي جدیدي مصور ساخت، و نمونھ

این تصویرھا از لحاظ فني بھ اندازھاي برجستھ، از لحاظ بھ كار رفتن نور بھ اندازھاي . دیده میشدند
جالب، و از لحاظ شدت احساسات بھ اندازھاي ھیجان انگیزند كھ ھر كدام از آنھا را میتوان بھترین اثر آن 

ھاي خوبي در این مورد بھ  قرباني ابراھیم و رفائیل فرشتھ در حال ترك طوبیاس نمونھ. ند دانستھنرم
در این سالھاي پربركت تابلوھاي مشھوري بھ قلم رامبران ساختھ شدند، مانند خانمي با . شمار میروند

  . بادبزن و مردي با دستكش كھ قلم از شرح و توصیف آنھا عاجز است

وره، و شاید بزرگترین تصویري كھ رامبران در عمر خود ساخت، تابلو عظیمي بود آخرین اثر این د
كھ بھ پاسدار شبانھ معروف است، ولي بھ طور مناسبي آن را گروھان ) متر ٢۵/۴متر در  ٣/۶۵(

در آن تابلو عظیم ھیچ نكتھ جزئي ناتمام نمانده، ھیچ سایھ و ). ١۶۴٢(شمخالداران سروان كوك نامیدھاند 
در وسط، سروان مغرور با . نوري بیحساب گذاشتھ نشده، و از ھیچ تضاد رنگي غفلت نشده استھیچ 

; در سمت چپش، ستواني با چكمھ و كت و كاله زرد طالیي دیده میشود. جامھ قھوھاي و سفید ایستاده است
گروه در سمت راست، . ھا برق میزنند، و پرچمھاي دراز تكان میخوردند شمشیرھا میدرخشند، نیزه

گروھان از مركز فرماندھي خود بیرون میآید و ظاھرا قصد دارد . نوازندگان فلوت و طبل زنان قرار دارند
رامبران با ھر یك از آن شانزده نفر قراردادي بستھ و حاضر شده بود كھ تصویرشان . در جشني رژه برود

میكردند كھ، در مقابل پول فلورن دریافت دارد، بسیاري از آنان احساس  ١٠٠را بكشد و از ھر یك 
بعضي از آنان شكایت میكردند كھ تصویرشان . مساوي، امتیاز مساوي در آن تابلو بھ آنان داده نشده است

ھاي بسیار فرا گرفتھ، و استاد توجھي نداشتھ است تا تصویرشان را در برابر دوستانشان قابل  را سایھ
ي ساختن تصویر دستھجمعي بھ كارگاه او رسید و از آن بھ بعد كمتر سفارشي برا. تشخیص نشان دھد

شاید بخت بھ او روي آورده باشد، زیرا در آن سال خانھ  ١۶٣٩اما در سال . اقبالش بھ انحطاط گرایید
وي این خانھ را بھ . وسیعي در كوچھ یودنبردشترایت، كھ اقامتگاه كلیمیان ثروتمند بود، خریداري كرد

شاید ھم قصد . بود، خرید و ھرگز موفق بھ پرداخت ھمھ بھاي آن نشدفلورن، كھ مبلغ گزافي  ٠٠٠،١٣
داشت كھ نھ تنھا خانواده، بلكھ شاگردان كارگاه و مجموعھ روزافزون اشیاي عتیقھ و كمیاب ھنري خود را 

بقیھ را . رامبران پس از آنكھ نیمي از بھاي آن خانھ را در سال اول اقامت خود پرداخت. بھ آنجا منتقل كند
ھ صورت قرض باقي گذاشت و چون ربح آن را نمیداد، سرانجام آن مبلغ بھ اندازھاي زیاد شد كھ او را ب

این زن سھ كودك براي . در این ضمن ساسكیاي محبوب او بھ تدریج ضعیف میشد. دچار ورشكستگي كرد
گیزشان عالقھ او را او زاییده بود، ولي ھر یك از آنان در كودكي درگذشتند، و تولد پر درد و عاقبت غمان

این كودك زنده ماند، ولي . پسري آورد كھ نام او را تیتوس نھادند ١۶۴١در سال . بھ زندگاني تقلیل داده بود
مطابق وصیتنامھ او، ھمھ اموالش بھ رامبران تعلق گرفت، بھ شرط آنكھ . درگذشت ١۶۴٢مادرش در سال 

یك سال پس از وفات ساسكیان، رامبران . انتقال یابد پس از ازدواج مجدد او باقیمانده میراثش بھ فرزندش
آن ضایعھ او را پریشان كرد و از آن بھ بعد چنین بھ نظر میرسید كھ از فكر . تصویر او را از حفظ كشید
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رامبران اگر چھ خانواده خود را بسیار دوست میداشت،ھمیشھ خلوت را بر . مرگ در عذاب است
در اوقاتي كھ مشغول نقاشي بود، كساني . نگام گوشھ عزلت اختیار كردو در این ھ; مصاحبت ترجیح میداد

بوي رنگ براي : ((را كھ پیش از تمام شدن تصویرھا بھ دیدن آنھا میآمدند از خود میراند و میگفت
كم مطالعھ میكرد و تقریبا چیزي . وي مانند روبنس مرد مھذب و دنیادوستي نبود.)) تندرستي خوب نیست

در سرزمین خاموش رنگ و سایھ و روشنایي، كھ مانند جھان ادب متنوع بود . نمیخواند جز كتاب مقدس
ھنگامي كھ گروھي نزد او میآمدند تا تصویرشان . ولي با آن تفاوت داشت و منحصر بھ فرد بود، میزیست

یافتند مردم چون در. را بكشد، وي مجاملھ نمیكرد و براي آنكھ سرشان را گرم كند حرفھاي بیمعني نمیزد
كھ رامبران بر خالف ھنرمندان پیشین طرحي از آنان در یك یا دو جلسھ نمیكشد تا آن را بعد رنگ كند، 

بلكھ ترجیح میدھد كھ تصویرشان را مستقیما روي تابلو بكشد، و این خود مستلزم چند جلسھ است، از این 
ونیستھا آنچھ را كھ فكر یا احساس میكرد گذشتھ از این، رامبران مانند امپرسی. رو كمتر بھ سراغ او میآمدند

بھ روي تابلو میآوررد، و تنھا بھ آنچھ بھ آنچھ میدید قناعت نمیكرد، از این لحاظ نتیجھ كار او ھمیشھ 
وي مدتي بود كھ با بسیاري از . واقع بودن منزلش در محلھ كلیمیان كمكي بھ او نكرد. رضایتبخش نبود

گراووري از منسي بن اسرائیل تھیھ كرده بود، و در این  ١۶٣۶سال كلیمیان طرح دوستي ریختھ، و در 
رامبران بھ . تصویر چھره سبزه افراییم بونوس، پزشك كلیمي، را روي چوب نقاشي كرد) ١۶۴٧(ھنگام 

سبب آنكھ تقریبا بھ وسیلھ كلیمیان محاط شده و ظاھرا مورد توجھ آنان قرار گرفتھ بود، موضوعات خود را 
شاید ھم باروخ اسپینوزا . افزون در میان كلیمیان اسپانیایي و پرتغالي ساكن آمستردام مییافتبھ طرزي روز
بعضیھا خود رامبران را كلیمي . در آن شھر میزیست، میشناخت ١۶۶٠تا  ١۶٣٢را، كھ از سال 

شده، و  این حدس بعید است، زیرا بھ آیین پروتستانھا غسل تعمید یافتھ، با این آیین بزرگ. پنداشتھاند
اما ھیچ تعصب آشكاري در مورد مذھب یا نژاد خود نداشت، در تصویرھایي كھ ; سیمایش كامال ھلندي بود

رامبران از . از كلیمیان كشیده، پیداست كھ بھ طرز شفقتآمیزي از وضع آنان كامال آگاھي داشتھ است
اندوه دیده میشد، مشعوف  مشاھده پیرمردان كلیمي، كھ عقلشان از ریششان پیدا بود و در چشمانشان

، و )موزه ارمیتاژ(نیمي از رنج و عذاب كلیمیان را در چھره مردي كھ در تابلو یھودي پیراست . میگشت
این ربي ھمان شخصي است كھ پس از ورشكستگي ; میتوان دید) لندن(ھمچنین در تصویر یك ربي 

بران بھ كشیدن تابلو ھندریكیھ ستوفلس در ، رام١۶۴٩در سال . رامبران او را دلداري داد و كمك مالي كرد
این زن سابقا خدمتكار ساسكیا بود و پس از مرگ . بستر پرداخت، و چنانكھ میبینیم معشوقھاي اختیار كرد

او نزد رامبران ماند، در كمال وفاداري از او پرستاري كرد، و پس از چندي او را با گرماي بدن خویش 
ي نگرفت، زیرا نمیخواست میراث ساسكیا را بھ دست تیتوس، كھ ھشت رامبران او را بھ زن. تسلي داد

، این زن نسبتا زیبا و داراي )١۶۵٢(در ایامي كھ تصویر ھندریكیھ را میكشید . سال بیش نداشت، بسپارد
مدل دو تابلو بت شبع در گرمابھ و زني كھ بھ آب  ١۶۵۴شاید ھمو بود كھ در سال . چشماني آرزومند بود

در ماه ژوئیھ آن سال روساي كلیساي . این ھر دو تابلو شاھكار رنگ و رسایي ھستند. ر گرفتمیزند قرا
محلي آن زن را احضار و او را بھ جرم زنا سخت مالمت كردند و از شركت در مراسم آیینھاي مقدس 

وفق شد كھ در ماه اكتبر ھدریكیھ كودكي زایید، رامبران آن كودك را از آن خود دانست و م. محروم ساختند
دلیل این . ھنرمند ما معشوقھ خود را بھ اندازه زن خود دوست میداشت. او را بدون خطر غسل تعمید بدھد

با جامھ سرخي كشید كھ با گیسوانش تناسب داشت و در چھرھاش  ١۶۵٨ادعا آنكھ تصویر او را در سال 
جوان زیبایي درمیآمد،  ھندریكیھ براي تیتوس، كھ بھ صورت. آثار محبت و شفقت را آشكار ساخت

در موزه مترپلیتن نیویورك او را در چھاردھسالگي میبینیم كھ مانند دختري زیبا با . نامادري خوبي بود
چشمان شگفتانگیز دوره جواني است كھ زندگي را درك نكرده است و تحت توجھ پدرش كامال در امان 

بھ خوبي نمیتوانیم حدس بزنیم كھ این . بینیمھمچنین او را در پانزدھسالگي در مجموعھ واالس می. نیست
  . پسرتا چھ اندازه رامبران را، كھ در این سال گرفتار خرابي وضع اقتصادي بود، تسلي مي داده است

بعضي از تابلوھاي بزرگ مذھبي او مربوط بھ این . رامبران میكوشید كھ در حدود در آمد خود خرج كند
مانند بركت دادن یعقوب پسران یوسف را، مسیح ): ١۶۴٩١۶۵۶(دوره زناكاري و مقروض بودن است 

در كنار چشمھ، مسیح و زن سامري، و فرود آوردن از صلیب، اما در ھلند پروتستان موضوعات كلیسایي 
رامبران ناچار شروع بھ كشیدن تابلوھاي كالسیك كرد، ولي تنھا در جایي توفیق مییافت . مورد تقاضا نبود

. س میپوشاند، مانند دانائھ كھ زیاد جالب نیست، آتنھ، و مارس كھ در نوع خود بینظیرندكھ بر تن شكلھا لبا

pymansetareh@yahoo.com



چھره نگاره نیكوالئوس بروینینگ گویي لحظھاي . وي ھمچنان تصویرھاي بسیار جالبي از انسان میكشید
 است كھ از زندگي و فكر ربوده شده است، و یان سیكس شھردار ھلندي است كھ در كمال قدرت و بھ

  . بھترین صورت است

مقارن ھمین اوقات رامبران تصویرھاي بیاسمي كشید كھ بسیار دقیقند، مانند مرد كالھخود طالیي، سوار 
. گذشتھ از اینھا، بسیاري از تصویرھا داراي درخشندگي سطحي ھستند. لھستاني، و كنتوریون كورنلیوس

بدھیھا و طلبكاران خود را در نظر آورده و وي بھ ندرت . رامبران پنجاھسالھ بود كھ گرفتار مصیبت شد
در این ھنگام، كھ از . بیباكانھ خانھ، آثار ھنري، و حتي سھامي در كمپاني ھلندي ھند شرقي خریده بود

حمایت ھنر دوستان محروم مانده بود و در نتیجھ نمیتوانست معاش خود را تامین كند، اجبارا خود را 
ق یتیمان در آمستردام، بھ منظور حمایت از تیتوس، خانھ و اطا ١۶۵۶در سال . گرفتار قرض كرد

در . زمینھاي رامبران را بھ فرزندش منتقل ساخت، و بھ خود او تا مدتي اجازه داد كھ در آنجا ساكن باشد
ھاي او را با عجلھ بھ بھاي  اثاث، تابلوھا، طرحھا، و مجموعھ; ژوئیھ رامبران را ورشكستھ اعالم كردند

او را  ١۶۵٧دسامبر  ۴در . ، ولي درآمد آنھا بھ مراتب كمتر از بدھیش بود)١۶۵٧١۶۵٨( خوب فروختند
از خانھاش راندند، و او از خانھاي بھ خانھاي دیگر میرفت، تا اینكھ سرانجام در روز نگراخت در محلھ 

تفاق ھندریكیھ او نیز بھ ا. فلورن از دارایي رامبران عاید تیتوس شد ٠٠٠,٧در حدود . یھودیھا اقامت كرد
براي حمایت از رامبران تصمیم گرفت كھ بقیھ آثار پدر را، بدون آنكھ بھ دست طلبكارانش بیفتد، بفروش 

رامبران در میان این ھمھ رنج و . ظاھرا آنان از آن ھنرمند سالخورده با دلسوزي پرستاري كردند. برساند
اخیرا بھ گالري ملي در لندن بھ مبلغ عذاب ھمچنان شاھكار میساخت، مانند مردي بر پشت اسب كھ 

دالر فروختھ شد، یا تصویر شگفتانگیز سر مردي سالخورده كھ گویي كارل ماركس است و در  ۴٠٠,٠٠٠
ھشتادسالگي از توھمات خود رھا شده است، یا تصویر زني در حال ناخنگیري كھ تابلویي فوقالعاده با حال 

ي است كھ بر طبق آن ھر كس میبایستي بدن خود را قبل از و طبیعي است و شاید حاكي از مراسمي مذھب
وي در این ھنگام نیز چند تابلو از خود كشید كھ بسیار جالب توجھند، مانند رامبران با . سبت پاكیزه كند

این ). ١۶۵٨(یا تصویر مشھورتري از او با قیافھ خشن و بدن فربھ ; در درسدن) ١۶۵٧(دفترچھ طراحي 
در وین، یا تصویر ) ١۶۵٩(یا تصویر تمام قد او ; ریك در نیویورك مضبوط استتابلو در مجموعھ ف

) ١۶۶٠١۶۶٩(رامبران در ده سال آخر عمر ). ١۶۵٩(دیگري از او، چھره نگران، كھ در واشنگتن است 
بر اثر توجھ معشوقھ و فرزند خود زنده ماند، اما خانھ او آشفتھ و كارگاھش كمنور بود، و دستش در نتیجھ 

تابلو قدیس متي مبشر انجیل تركیبي . الخوردگي و میگساري، ظاھرا قدرت خود را از دست داده بودس
خشن دارد، اما فرشتھاي كھ در گوشش نجوا میكند كسي جز تیتوس نیست كھ در این زمان بیست سال 

كھ بھ  تابلو روساي صنف پارچھ فروشان را كشید) ١۶۶١(در ھمان سال . داشت و مثل عروسي زیبا بود
بازرسان و ناظران پارچھفروشي آن ھنرمند سالخورده را . منزلھ آخرین شاھكار آن استاد بھ شمار میرود

تردید در تركیب . مامور كردند كھ تابلویي دستھ جمعي از آنھا بسازد تا آن را در تاالر صنف خود بیاویزند
ھ اینھا را میتوان نادیده گرفت، ولي اجزا، اندكي خامي جزئیات و قدري بیدقتي در نشان دادن نور، ھم

زمینھ و قسمت جلو تابلو مالیم است و باعث میشود كھ ھر پنج شكل . منتقدان نمیتوانند از آن انتقاد كنند
، اما ھمگي در لحظھ تفكر مشترك خود دیده ))شخصي منفرد و جداگانھ((ھر یك از آنھا . عمده ظاھر شوند

ھاي انحطاط نیرو و فن او را میبینند، كھ  سالھاي پیري او نشانھاشخاص مطلع در نقاشیھاي . میشوند
با وجود این، . عبارتند از سادگي رنگھا، عدم توجھ بھ جزئیات، و بھ كار بردن سریع و سرسري قلم

تابلوھاي جالبي مانند بازگشت مسرف كشید كھ تصویري فراموش نشدني از گذشت محبتآمیز است، یا تابلو 
اما سخني درباره . ود بھ منزلھ میوه شگفتانگیزي از درختي در حال خشك شدن استعروس یھودي كھ خ

ھاي او برجستھاند، اما  تنھا چندتا از منظره. ھا، طرحھا، و سیاھقلمھایي كھ كشیده است نگفتھایم منظره
، و تصویر )وین(منظره آمستردام كھ بامداد و مركب ساختھ است . طرحھایش در نوع خود بینظیرند

سیاھقلمھاي رامبران در تاریخ آن ھنر پر زحمت . از كارھاي مشھور او بھ شمارند) برلین(یرزني نشستھ پ
قطعھ صد ((یكي از آنھا بھ نام شفادادن مسیح بیماري را بھ . بھ اندازه ھر اثر دیگري ارزش دارند

یك  ١٨۶٨ما در سال ا). دالر ١٢۵٠(مشھور شده است، زیرا بھ آن مبلغ بیسابقھ خریداري شد )) گیلدري
سیصد سیاھقلم، دو ھزار طرح، ششصد و . فروش رفت) دالر ٠٠٠,٢٠(فرانك  ٠٠٠,٢۵نسخھ از آن بھ 

پنجاه نقاشي این ھمھ آثار بھ جا مانده از رامبران ھستند كھ تقریبا بھ شناختھ شدگي و تنوع و ابتكار و عمق 
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اوست، زیرا اگر چھ دستیاراني داشت، ھیچ یك از تقریبا ھمھ آنھا كار خود . ند))ھاي شكسپیر نمایشنامھ((
بعضي از كارھاي او سرسري و بعضي . آنان از رازي كھ او جھت افشاي چیزھاي نامرئي داشت آگاه نبود

گاھي شیفتھ فن كار میشد، و گاھي بھ خاطر منظره از آن . زنندھاند) لوور(دیگر مانند گاو نر پوست كنده 
میان زیبایي و زشتي بیطرف بود، زیرا در نظر او حقیقت بھ منزلھ كمال مانند طبیعت، . چشم میپوشید

در نقاشیھایي كھ . زیبایي بھ شمار میرفت و بھ عقیده او تابلویي براستي زیبا بود كھ زیبایي را نشان میداد
ھاي خیالي بھ شكلھاخودداري میكرد، و چنین  موضوعاتش را از كتاب مقدس میگرفت از دادن جنبھ

از این رو تصویر آنان را بھ . شت كھ آن كلیمیان عھد قدیم خیلي بھ كلیمیان آمستردام شباھت دارندمیپندا
ھمین شكل میكشید، در نتیجھ، آن كلیمیان عھد قدیم جنبھ اساطیري و تاریخي خود را از دست میدھند و 

ست میداشت و بھ رامبران ھرچھ بیشتر پیر میشد، مردم ساده اطراف خود را بیشتر دو. زنده میشوند
جایي كھ . مرداني كھ جنبھ انساني خود را بر اثر تعقیب منفعت از دست داده بودند كمتر توجھ میكرد

ھنرمنداني نظیر روبنس موضوعات خود را طوري انتخاب میكردند كھ مربوط بھ زیبایي و خوشبختي و 
تمندان، و حتي اشخاص ناقص قدرت باشند، رامبران ھنر محبتآمیز خود را صرف بیكسان، بیماران، مس

اگر چھ تظاھر بھ مذھب نمیكرد، چنین بھ نظر میآمد كھ ندانستھ نظریھ مسیح و ویتمن را در . عضو میكرد
مورد كساني كھ با شكست مواجھ شده یا حاضر نشده بودند در جنگ علیھ مردم شركت كنند، مجسم 

میتوانیم براي آخرین بار نظري بھ او  ھایي كھ در پیري از خود كشیده است، در خودنگاره. میساخت
برعكس، آن تصویرھا بھ منزلھ مطالبي بھ شمار ; در اینجا از غرور و خودپسندي اثري نیست. بیفكنیم

میكشد، ھنوز  ١۶۶٠ھنگامي كھ تصویر خود را در سال . میروند كھ وي درباره شكست خود نوشتھ باشد
آن چھره باد كرده نتراشیده ھنوز استھزاآمیز بود، . ستبھ زندگي با آمیزھاي از شجاعت و توكل مینگری

اما در چھرھنگاره دیگري در ھمان سال میبینیم كھ نگاه . رامبران ھنوز پیش میرفت. ولي غمگین نمینمود
در سال . مضطرب او تیرھتر میشود، و در چھرھاش، در اطراف آن بیني سرخ، چین و شكن میافتد

در آخرین سال عمر . یند، ولي غمھاي خود را فیلسوفانھ ازیاد میبردخود را ھمچنان محروم میب ١۶۶١
تصویر خود را بھ طرزي كشید كھ گویي آرامش خود را در پذیرفتن حدود زندگي و طبیعت فاسد آن 

. درگذشت، ولي تیتوس ھنوز با منظره جواني خویش او را شاد میساخت ١۶۶٢ھندریكیھ در سال . میداند
ھنگامي كھ در ھمان سال فرزندش . ند سالخورده از ازدواج پسر خود خشنود شدآن ھنرم ١۶۶٨در سال 

: در دفتر اموات وسترورك چنین نوشتھ شد ١۶۶٩در ھشتم اكتبر . نیز درگذشت، رامبران دل از دنیا بركند
معاصرانش بھندرت متوجھ مرگ او .)) دو كودك از خود باقي گذاشتھ است...رامبران و ان راین، نقاش((
  . ھیچ یك از آنان حاضر نبود او را با روبنس یا حتي با ون دایك برابر بداند. ندشد

از نقایص عمده وي یكي بیاطالعي او : ((یوآخیم فون ساندرارت، از معاصرانش، درباره او چنین نوشت
ھ نظر ب(از ایتالیا و سایر كشورھایي بود كھ بھ ما فرصت میدھند آثار قدیم و فرضیھ ھنر را بررسي كنیم 

اگر رامبران امور خود را محتاطتر اداره كرده و در جامعھ خوشرویي ). ما راز عظمت او ھمین بود
ھنر او در نتیجھ تمایلش بھ . ... بیشتري نشان داده بود، احتمال داشت كھ ثروت بیشتري بھ دست آورد

: است، موافق بود و میگفت راسكین با این مرد آلماني، كھ تاریخ ھنر را نوشتھ.)) دنیاي عوام آسیب دید
ابتذال، مالل، یا بیدیني ھمیشھ در ھنر بھ رنگھاي قھوھاي و خاكستري، مانند آثار رامبران، ظاھر ((

ھدف رامبران . ھدف بھترین نقاشان آن است كھ عالیترین اشیایي را كھ میبینند در آفتاب بكشند. ... میشوند
اما اوژن دالكروا بر اثر . روشنایي چراغ كمنور نشان دھدآن بود كھ كثیفترین اشیایي را كھ میدید در 

من این . شاید روزي دریابیم كھ رامبران از رافائل بزرگتر است: ((تكامل دموكراسي در فرانسھ میگفت
مطلب كفر آمیز را بدون آنكھ از كسي طرفداري كنم مینویسم و میدانم كھ موي اعضاي فرھنگستان بر 

امروزه در میان منتقدان آثار ھنري چنین تمایلي وجود دارد كھ رامبران را .)) تنشان راست خوھد شد
)) حقیقت((چنانكھ میبینیم، . باالتر از رافائل و والسكوئز بدانند، و تنھا ال گركو را با او برابر بشناسد

; نگیزمیان نور نشاطآمیز و سایھ غم ا! از روبنس تا رامبران چھ اختالف و چھ شكافي. تاریخ زمان است
میان نفس پرستي لذتبخش اعیان آنورس، كھ محرم قصرھا و پادشاھان بودند تا آن ; میان دربار و دوزخ

با مشاھده این دو . ھا آشنا بود، فرق بسیار وجود داشت ورشكستھ آمستردامي كھ از بدبختیھا آگاه و با اندوه
كوچكي كھ با امپراطوري بزرگي  نفر كھ عناصر ھماھنگ نغمھاي عظیم بودند، میتوانیم بھ عظمت ملت

جنگید پي ببریم، و تركیب تمدني را كھ از یك سو قادر بھ ایجاد فرھنگي كاتولیك، و از سوي دیگر 
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یكي از این دو مذھب معتقدات مسلم خود را با اساطیر تزیین كرد و : فرھنگي پروتستان بود درك كنیم
زرگترین ھنرمند و بزرگترین فیلسوف عصر را زیارتگاھاي محبوب خود را با ھنر آراست، و دیگري ب

  فصل نوزدھم. در دامان خود پرورد

  

  ترقي كشورھاي شمالي 

١۵۵١- ٩۶۴٨   

I  -اعتالي دانمارك  

ھنگامي كھ فردریك . ھا بھ منزلھ امضاھاي تاریخند ھا مانند چھره اجازه بدھید بھ نقشھ نگاه كنیم، زیرا نقشھ
بر تخت سلطنت دانمارك نشست، این كشور یكي از مقتدرترین و وسیعترین ممالك  ١۵۵٩دوم در سال 

انمارك در مبارزه طوالني د. اروپا بھ شمار میرفت، و ھنوز درنیافتھ بود كھ كوچك بودن از زیركي است
با سوئد بر سر نظارت بر تجارت میان دریاي شمال و بالتیك، در آغاز با پیروزي رو بھ رو شد و حتي 

تسلط خود را از طریق سكاژراك بر سراسر دانمارك، و از طریق كاتگات بر آنچھ امروزه جنوب سوئد را 
  . تشكیل میدھد برقرار ساخت

، و مالمو و )یا سوند(كپنھاك و ھلسینگور را در غرب اورسوند  دانمارك شھرھاي سوقالجیشي
 ۶٣،۵اورسوند گردابي است كھ عرض آن در یك محل فقط . ھلسینگبورگ را در شرق آن در دست داشت

اندكي دورتر در شرق، طي قسمت اعظم این . كیلومتر است و امروزه دانمارك را از سوئد جدا میكند
ورنھولم، گوتالند، و اوزل را در تصرف داشت و بدین وسیلھ بر دریاي بالتیك ھاي ب دوره، دانمارك جزیره

مسلط بود در جنوب، بر دو دوكنشین شلسویگ و ھولشتاین حكومت میراند و، در ناحیھ دوردستي در 
ھاي واقع میان  دانمارك از كاالھایي كھ از تنگھ. شمال باختري خود، ایسلند و گروئنلند را اداره میكرد

. و این خود منبع عمده در آمد آن كشور و موجب تقویت بنیھ نظامي آن بود; ھا میگذشتند باج میگرفتدریا
قدرت سیاسي در دست ھشتصد تن از بزرگان بود كھ نیمي از اراضي را در اختیار داشتند، كشاورزان را 

) شوراي دولتي(یگسراد و ر) مجلس ملي(برده خود میدانستند، پادشاه را انتخاب میكردند، و توسط ریگسدا 
این عده از اصالح دیني استفاده كرده و قسمت اعظم امالكي را كھ سابقا بھ . كشور را اداره میكردند

كلیساي كاتولیك تعلق داشت بھ تصرف در آورده بودند، و، میبایستي در ازاي معافیت از پرداخت مالیات، 
ولي بیشتر اوقات از این كار ; نبرد رھبري كنند بنا بھ فراخوان پادشاه، كشاورزان را مجھز و بھ صحنھ

روحانیان پروتستان، كھ داراي ثروتي نبودند، موقعیت اجتماعي و نفوذ سیاسي ناچیزي . سر باز میزدند
از این رو ادبیات سرانجام . داشتند، اما بر تعلیم و تربیت نظارت و در آثار ادبي اعمال نظر میكردند

مردم عادي، كھ تعدادشان بھ یك میلیون نفر میرسید، از . مذھبي شدمعطوف بھ مسائل و سرودھاي 
یكي از سلمانیھا، كھ ضمنا جراح ھم بود، بھ مشتریان خود چنین ; پرخوري و میگساري لذت میبردند

بھ حال مردم نافع است كھ ماھي یك بار مست كنند، زیرا مستي نیروي آنان را بھ كار : ((توصیھ میكرد
سالم را زیاد میكند، باعث سھولت دفع ادرار میشود، مقدار تنفس را باال میبرد، و انسان را میاندازد، خواب 

تیكو براھھ، عالم بزرگ ھیئت . در این دوره، دو دانماركي در تاریخ اھمیت ویژھاي دارند.)) حال میآورد
بود، بلكھ پادشاه دانمارك ) ١۵٨٨١۶۴٨(عصر خود، و كریستیان چھارم، كھ نھ تنھا مدت شصت سال 

از شرح حال پدرش فردریك دوم صرف . بدون انتساب بھ خانواده سلطنتي نیز میتوانست رھبر مردم باشد
معمار فالندري، قلعھ محكم كرونبورگ را در ; نظر میكنیم و فقط میگوییم كھ آنتونیس فان او برگر

  ). ١۵٧۴١۵٨۵(ھلسینگور، كھ ھمان السینور ھملت است، براي او بر پا كرد

pymansetareh@yahoo.com



چھار تن از اشراف مدت ھشت . ، كریستیان كودكي یازدھسالھ بود)١۵٨٨(نگامي كھ فردریك در گذشت ھ
ظرف نیم قرن بعد عمر ; سال نیابت سلطنت را بھ دست گرفتند، و پس از آن كریستیان بر تخت نشست

وي . شد طوالني خود را بھ چنان فعالیت شدیدي در ھر زمینھ گذرانید كھ باعث شگفتي ھمھ اروپاییان
نصیحت آن سلماني جراح را بیش از اندازه بھ كار میبست، زیرا پس از ھر میگساري شبانھ زیر بازوي او 

بیحرمتي او بھ مقدسات سر مشقي بھ وجود آورد كھ تنھا تعداد كمي از . را میگرفتند و بھ خانھاش میبردند
وي بھ اندازھاي زیاد بود كھ معمایي در شماره فرزندان نامشروع . اتباعش در این راه از او پیش افتادند

اتباعش این گناھان معمولي را بھ چیزي نمیگرفتند و او را دوست میداشتند، زیرا او . حسابداري ایجاد كرد
در جشنھاي عروسي آنان میرقصید، در زحماتشان شریك میشد، و جان خود را مكرر در خدمتشان بھ 

علوم دست داشت، آثار ھنري را خوب میشناخت، زیاد پایبند با اینھمھ، در التیني و . خطر میانداخت
در اوقات آسایش بھ مردم كمك كرد كھ شھر كپنھاك . نیكنامي نبود، و شوخي و تفریح را بد نمیدانست

برنامھ ساختماني او باعث . را بھ صورت یكي از زیباترین پایتختھاي اروپا در آورند) بندرگاه بازرگانان(
پس از چندي اداره بورس نماي ; در زمان او قلعھ روزنبورگ ساختھ شد. ط شھر شددو برابر شدن محی

كریستیان حكومت دانمارك را اصالح كرد، . عظیم آن را گسترش داد، و برج پیچیده آن را باالتر برد
صنایع را توسعھ داد، و پایتخت آن را از نو ساخت، بھ طوري كھ این شھر تا سھ قرن بھ نام كریستیانیا 

، ھمچنین امور اداري را اصالح كرد، صنایع )اسم آن را اوسلو گذاشتند ١٩٢۵در سال (خوانده میشد 
ھا و شھرھایي تاسیس كرد، و وضع  دستي را پیش برد، شركتھاي تجاري بھ وجود آورد، مدرسھ

  . كشاورزان امالك سلطنتي را بھبود بخشید

یشھ بود كھ ھمھ كشورھاي اسكاندیناوي را تحت حس جاه طلبي او را واژگون كرد، زیرا وي در آن اند
اشراف اعتراض كردند و گفتند كھ سوئد غیر قابل تسخیر است و . تسلط یك نفر، یعني خود، در آورد

كریستیان بھ طور كلي با مساعدت مزدوران بیگانھ علیھ سوئد وارد جنگ . حاضر نشدند بھ او كمك كنند
جنگ سي سالھ بھ وقوع پیوست، كریستیان مجبور شد كھ ھنگامي كھ ). ١۶١١١۶١٣جنگ كالمار (شد

جھت دفاع از آیین پروتستان با سوئد متحد شود، و پس از خاتمھ آن خطر، جنگ با سوئد را از سر 
در نبرد دریایي كولبرگ . ، حال آنكھ در این زمان بیش از شصت و ھفت سال داشت)١۶۴٣(گرفت

ش كور شد، در سراسر روز جنگ كرد و بھ طور موقت با آنكھ بیست زخم برداشت و یك چشم) ١۶۴۴(
، از پرداخت عوارض )١۶۴۵(سرانجام بسوئد غلبھ كرد و، طبق عھدنامھ صلح برومسبرو. پیروز شد

گمركي در سوئد معاف شد و گوتالند و اوزل و سھ ایالت دیگر در شبھ جزیره اسكاندیناوي را بھ تصرف 
گذشت، كشور او پس از پنجاه سال كار سودمند و جنگ مخرب  ھنگامي كھ كریستیان چھارم در. در آورد

  . كوچكتر از زماني شد كھ وي بر تخت سلطنت نشست، و دوره تفوق دانمارك بھ پایان رسید

II - ١۶۵۴-١۵۶٠: سوئد  

  ١۶١١-١۵۶٠: ایمانھاي رقیب- ١

میان گوستاووس واسا بنیانگذار سوئد جدید، و گوستاووس آدولفوس نجات دھنده آیین پروتستان، تاریخ 
نخستین فرد . سوئد، در نتیجھ كشمكش عقاید مذھبي مختلف بر سر كسب قدرت سیاسي، تیره و تار است

موروثي مقتدري  خاندان واسا سوئد را از تسلط دانمارك رھایي بخشیده و كشور خود را با تاسیس سلطنت
متحد كرده بود، و حال آنكھ حكومت اشراف متنفذ در دانمارك و لھستان باعث تضعیف و تفرقھ این دو 

كشاورزان سوئد آزاد بودند و مانند اشراف، روحانیان، و شھرھا نمایندگاني در ریكسداگ . كشور شده بود
با برده بود، در سوئد لقب افتخار آمیز فرد داشتند و ھمان كلمھ بونده كھ در دانمارك مترادف ) مجلس ملي(

اما در آمد آن كشور بر اثر آب و ھوا، جمعیت كم، و تسلط . آزادي بود كھ شخصا زمین خود را شخم میزد
  . دانمارك بر سوئد و سھ ایالت شبھ جزیره اسكاندیناوي بسیار محدود بود
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و كلیساي كاتولیك، كھ ثروت خود را در ; نداشراف ناراحت بودند از اینكھ میبایستي از پادشاه اطاعت كن
سوئد از دست داده بود، با خونسردي توطئھ میچید تا ثروت خود و امور كشور را دوباره بھ دست گیرد و 

اریك چھاردھم، فرزند واسا، قادر بھ مقابلھ با این دشواریھا . مردم را مانند گذشتھ تحت نفوذ خود در آورد
لیاقت داشت، اخالق تندش دیپلماسي او را عقیم ساخت و بھ سوي قتل و جنون وي اگر چھ شجاعت و . نبود

گذشتھ از این، اشراف را با كشتن پنج تن از رھبرانشان، و حتي قتل یكي از آنان با دست خود، . سوقش داد
شركت كرد و ) ١۵۶٣١۵٧٠)) (جنگ ھفتسالھ شمالي((اریك چھاردھم علیھ دانمارك در . خشمگین ساخت

وي در نتیجھ ممانعت از ازدواجي كھ برادرش ژان . ف لیوونیا زمینھ جنگھاي آینده را فراھم ساختبا تصر
ھنگامي كھ ژان، با وجود این، شاھزاده خانم كاترین یا گیلو ; را ولیعھد لھستان میكرد، او را از خود رنجاند

ي شركت در سختیھاي حبس كاترین برا. را بھ زني گرفت، اریك او را در قلعھ گریپشولم زنداني ساخت
برادران اریك وي را مجبور بھ  ١۵۶٨در سال . ژان نزد او رفت و او را بھ آیین كاتولیك متمایل كرد

  . استعفا كردند، و او پس از شش سال زنداني بودن، بھ دستور ریكسداگ و پادشاه جدید، بھ قتل رسید

زنش شبھا بیش از . مذھبي را بھ وجود آورد ژان سوم با دانمارك و اشراف آن صلح كرد و دوباره كشمكش
بر اثر اجازه این پادشاه، یسوعیان بھ صورت . روزھا از وي خواھش میكرد كھ بھ آیین كاتولیك درآید

. ناشناس وارد سوئد شدند، و آنتونیو پوسوینو، كھ با كفایتترین آنان بود، در صدد تغییر مذھب پادشاه برآمد
ش رضا داده بود وجدانا ناراحت بود، زیرا در مقابل این برادر كشي سوختن ژان از اینكھ بھ قتل برادر

بھ عقیده پوسوینو، پادشاه تنھا با اعتراف و توبھ در مذھبي . جھنم مجازاتي اجتناب ناپذیر بھ شمار میرفت
راسم ژان پیشنھاد او را پذیرفت، م. كھ ھمگي بھ تاسیس آن توسط مسیح ایمان داشتند میتوانست نجات یابد

آیینھاي مقدس را طبق تشریفات كلیساي رم انجام داد، و حاضر شد كھ آیین كاتولیك را بھ صورت مذھب 
رسمي درآورد، بھ شرط آنكھ پاپ اجازه دھد كھ كشیشان سوئد ازدواج كنند، مراسم قداس بھ زبان بومي 

و بھ رم رفت و، چون پوسوین. صورت گیرد، و خوردن نان و شراب بھ یاد جسم و خون عیسي معمول شود
ژان بھ یسوعیان دستور داد كھ آیینھاي مقدس را با . پاپ پیشنھادیھاي او را نپذیرفت، مایوس بازگشت

. خوردن نان و شراب برپا كنند و بھ زبان سوئدي دعا بخوانند، اما آن عده نپذیرفتند و از سوئد بیرون رفتند
ژان بانویي پروتستان را بھ زني گرفت كھ روزھا كاترین كاتولیك درگذشت، و سال بعد  ١۵٨۴در سال 

  . بیش از شبھا زحمت كشید تا اینكھ او را بھ آیین لوتر بازگردانید

طبق . فرزند كاتولیكش با لقب سیگیسموند سوم بھ عنوان پادشاه لھستان انتخاب شد ١۵٨٧در ماه اوت 
سموند ھم بر لھستان و ھم بر سوئد قانون كالمار، پدر و پسر موافقت كردند كھ پس از مرگ ژان، سیگی

. فرمانروایي كند، اما سیگیسموند تعھد كرد كھ استقالل سیاسي سوئد و آیین پروتستان را محترم بشمارد
، مجلس ریكسداگ بھ رھبري برادرش دوك كارل با شركت سیصد نفر )١۵٩٢(ھنگامي كھ ژان درگذشت 

 ٢۵(ن معادن، و كشاورزان، در اوپساال تشكیل یافت غیر مذھبي، یعني نجبا، شھرداران، بزرگان، كارگرا
مطابق آیین لوتر  ١۵٣٠آوگسبورگ را، كھ در سال ) یا اعتقادنامھ(و اصول اعترافنامھ ) ١۵٩٣فوریھ 

سینود تاریخي اوپساال اعالم داشت كھ . تنظیم شده بود، بھ عنوان مذھب رسمي كلیسا و دولت سوئد پذیرفت
ذیرفتھ نخواھد شد، و ھیچ فرقھاي جز پیروان لوتر نباید بھ مناصب كلیسایي یا ھیچ آییني جز آیین لوتر پ

سیاسي برسند، و سیگیسموند فقط وقتي میتواند در سوئد تاجگذاري كند كھ این اصول را تصدیق كرده 
سیگیسموند، كھ توسط . در این ضمن، دوك كارل در غیاب پادشاه بھ عنوان نایب السلطنھ انتخاب شد. باشد

  . سوعیان تربیت شده بود، در نظر داشت كھ سوئد و روسیھ را تابع كلیساي كاتولیك كندی

، دریافت كھ رھبران سوئدي بر سر اینكھ او )١۵٩٣سپتامبر (وي ھنگامي كھ در استكھلم پیاده شد 
كوشید تا مدت پنج ماه . میبایستي اظھارات سینود اوپساال را رسما رعایت كند تقریبا با یكدیگر ھمداستانند

شاید طریقھ مصلحت آمیزي را بیابد، ولي رھبران سوئد در تصمیم خود پافشاري كردند و دوك كارل 
سرانجام سیگیسموند قول الزم را داد و اسقفي از پیروان لوتر تاج شاھي را در . لشكري فراھم آورد

و اعالم داشت كھ بزور از اما وي چندي بعد بیانیھاي صادر كرد ). ١۵٩۴فوریھ (اوپساال بر سر او نھاد 
سپس شش تن از بزرگان را جھت نیابت سلطنت برگزید تا بقیھ كاتولیكھاي سوئد را . او قول گرفتھاند

  . حمایت كنند، و خود در ماه اوت بھ لھستان بازگشت
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. دوك كارل و آنگرمانوس، اسقف اعظم اوپساال، درصدد برآمدند كھ فرمانھاي سینود را بزرو اجرا كنند
اعضاي فرقھاي را كھ ((ت سودر كوپینگ از ملت خواست كھ بھ مراسم آیین كاتولیك خاتمھ دھند و دی

اسقف مذكور اعالم داشت كھ ھر كس از حضور در مراسم آیین . طرد كنند)) مخالف مذھب انجیلي ھستند
ر چنان لوتر خودداري كند، با عصا مضروب خواھد شد، و در بازدیدھایي كھ از كلیساھا كرد شخصا د

ھاي كاتولیكي نابود  ھاي بر جاي مانده بستھ شدند، و تمام زیارتگاه تمام صومعھ. تنبیھاتي حضور یافت
  . گشتند

بھ عقیده او پنج . مشاوران سیگیسموند از وي درخواست میكردند كھ با لشكري گران بھ سوئد حملھ كند
ستگبورگ . در سوئد پیاده شد ١۵٩٨سال  ھزار سرباز براي این امر كافي بودند، و با ھمین عده نیز در

سیگیسموند دوباره ; در نبرد دیگري در ستنگبرو، كارل پیروز شد; كارل با او مصاف داد و شكست خورد
مجلس سوئد او را از  ١۵٩٩در ماه ژوئن . بھ فرمانھاي مجلس او پساال گردن نھاد و بھ لھستان بازگشت

در سال . نایب السلطنھ بود، فرمانرواي واقعي كشور شد سلطنت بركنار كرد، و دوك كارل، كھ ھنوز
مجلس الیحھاي در مورد وراثت تصویب كرد و سلطنت را متعلق بھ آن عده از مردان و زنان  ١۶٠۴

خانواده واسا دانست كھ مذھب لوتري را بپذیرند، و مقرر داشت كھ ھیچ یك از مخالفان آن مذھب حق ندارد 
ھر پادشاھي كھ از اعترافنامھ : ((ھمچنین اعالم كرد. آنجا ملكي داشتھ باشد كھ در سوئد مقیم شود یا در

بدین ترتیب، زمینھ پادشاھي .)) آوگسبورگ سرپیچي كند، سلطنت را خود بھ خود از دست خواھد داد
كارل نھم بھ  ١۶٠٧در سال . گوستاووس آدولفوس، فرزند كارل، و استعفاي نوھاش كریستینا فراھم شد

  . دسلطنت رسی

شھر اخیر باعث دسترسي سوئد بھ ; و شھرھاي كارلستاد، فیلیپستاد، ماریستاد، گوتبورگ را بنا كرد; بخشید
آوریل (كریستیان چھارم بھ وي اعالن جنگ داد . ھا عقیم نھاد دریاي شمال شد، و تسلط دانمارك را بر تنگھ

یستیان را بھ نبرد تن بھ تن دعوت كارل با آنكھ شصت و یكسالھ بود، كر. و بھ سوئد حملھ برد) ١۶١١
، اما پیش از مرگ )١۶١١اكتبر (در بحبوحھ این كشمكش كارل درگذشت . ولي كریستیان نپذیرفت; كرد

و ھمین )). او این كار را بھ پایان خواھد رساند،: ((دست خود را بر روي سر فرزندش گذاشت و گفت
  . طور ھم شد

  ١۶٣٠-١۶١١: گوستاووس آدولفوس -٢

مادرش آلماني و دختر آدولف ھولشتاین . نھایترین شخص در تاریخ سوئد در این ھنگام شانزدھسالھ بودافسا
پدر و مادرش زبانھاي سوئدي و آلماني را بھ او آموختند و طبق اصول آیین پروتستان . گوتورپ بود

د انگلیسي، اسپانیایي، و پیش از دوازدھسالگي التیني، ایتالیایي، و ھلندي را فراگرفت، و بع. تربیتش كردند
بھ این معلومات مقدار زیادي دانستنیھاي كالسیك، از قبیل . حتي مختصري لھستاني و روسي آموخت

در نھسالگي شروع بھ شركت در . ممارست در ورزش، امور عمومي و ھنرھاي جنگي، افزوده شد
زدھسالگي در ایالتي بھ جلسات ریكسداگ كرد، در سیزدھسالگي سفیران را بھ حضور پذیرفت، در پان

گوستاووس آدولفوس بلند باال، زیبا، مودب، . حكومت پرداخت، و در شانزدھسالگي وارد صحنھ جنگ شد
تاریخ چھ چیزي غیر از اینھا مطالبھ میكند محبوبیت او در سوئد بھ . بخشنده، رحیم، و باھوش بود

ل نھم و بھ جرم خیانت اعدام شده بودند با اندازھاي زیاد بود كھ حتي اشرافي كھ پدرانشان بھ دستور كار
  . رغبت فرمان او را گردن نھادند

گوستاووس آدولفوس مانند سایر اعضاي خانواده واسا تمایلي بھ استبداد و زورگویي نداشت، ولي این 
وي مانند پدر خود جنگ كالمار را علیھ سوئد ادامھ داد و . خصیصھ در عالقھ او نسبت بھ جنگ ظاھر شد

چھ با شور در این مبارزه شركت جست، احساس كرد كھ در جھت غلط سیر میكند، و بنابراین در سال اگر
بھ دانمارك داد، و در عوض عھدنامھ صلحي با آن ) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١(تلر  ٠٠٠,٠٠٠,١مبلغ  ١۶١٣

ر این وي د. ھا و اورسوند بھ دست آورد كشور امضا كرد و حق عبور كشتیھاي سوئدي را از طریق تنگھ
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مرحلھ از زندگي بیشتر مایل بود كھ روسیھ را از دسترسي بھ دریاي بالتیك باز دارد، و بھ مادر خود چنین 
حملھ كند، بلكھ  فنالنداگر روسیھ بھ قدرت خود واقف شود، نھ تنھا خواھد توانست از دو سو بھ : ((نوشت

گوستاووس آدولفوس .)) میتواند ناوگاني در دریاي بالتیك فراھم آورد و كشور ما را بھ خطر بیندازد
پسكوف را  ١۶١۵قابلترین سردار خود بھ نام یاكوب دالگاردي را براي فتح اینگریا فرستاد و خود در سال 

  مقاومت روسیھ باعث . محاصره كرد

   

  

اما گوستاووس آدولفوس تھدید كرد كھ با لھستان . بر اساس پیش طرح مزاحمت شد. گوستاووس آدولفوس
متحد خواھد شد، و بدان وسیلھ تزار میخائیل رومانوف را بر آن داشت كھ عھدنامھ صلحي با او ببندد 

از این . د كنوني بپذیردو تسلط سوئد را بر لیوونیا، استوني، و شمال باختري اینگریا شامل لنینگرا) ١۶١٧(
گوستاووس آدولفوس ادعا میكرد كھ . رو روسیھ بھ طور موقت از دست یافتن بھ دریاي بالتیك محروم ماند

  . روسیھ بدون اجازه سوئد قادر نخواھد بود كھ یك قایق ھم در آن دریا نگاه دارد

وند سوم، پادشاه این كشور، وي در این ھنگام توجھ خود را بھ سوي لھستان معطوف داشت، زیرا سیگیسم
كلیساي كاتولیك تا این تاریخ در لھستان موفق شده و در جستجوي . ھنوز مدعي تاج وتخت سوئد بود

گذشتھ از این، لھستان با داشتن بندرھاي دانتزیگ، . فرصتي بود كھ سوئد را نیز تحت تسلط خود قرار دھد
 ١۶٢١در سال . اي نظارت بر دریاي بالتیك میكوشیدممل، لیپایا، و ریگا، در آن زمان بیش از روسیھ بر

سرباز در صدد فتح ریگا، كھ یك سوم كاالھاي لھستان از آنجا  ٠٠٠,١٩كشتي و  ١۵٨گوستاووس با 
اكثر جمعیت آنجا پروتستان بودند و احتمال داشت كھ از تسلط پادشاھي لوتري . صادر میشد، برآمد

شد، گوستاووس با مردم آن بخوبي رفتار كرد تا آنان را طرفدار ھنگامي كھ ریگا تسلیم . ناراضي نباشند
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وي طي دوره صلح سھ سالھاي با لھستان روحیھ و انضباط لشكریان خود را تقویت كرد و، مانند . خود كند
سپس فنون نظامي را از . كرامول معاصر خود، تقوا و پرھیزگاري را بھ صورت وسیلھاي نظامي درآورد

خت، روش پیروزي ناشي از حركت سریع و سوق الجیشي احتیاط آمیز را فرا گرفت، موریس ناسویي آمو
در سال . و متخصصاني از ھلند آورد تا فن محاصره و استفاده از توپخانھ را بھ سربازان او بیاموزند

دوباره از دریاي بالتیك گذشت، دورپات را تصرف كرد، تسلط سوئد، را بر لیوونیا بھ طور قطع  ١۶٢۵
سال بعد قواي او پروس خاوري و باختري . رار ساخت، و لیتواني را كامال از دریاي بالتیك جدا كردبرق

نواحي فتح شده جزو . فقط دانتزیگ مقاومت كرد; را، كھ از تیولھاي پادشاه لھستان بود، بھ تصرف درآورد
وتستان اروپا در این ھمھ كشورھاي پر. سوئد شدند، یسوعیان اخراج گشتند، و آیین لوتري رسمیت یافت

  . ھنگام گوستاووس را در جنگ بزرگي كھ آلمان را بھ خاك و خون میكشید بھ عنوان نجات دھنده دانستند

در ایامي كھ صلح برقرار بود، وي با مشكالت داخلي رو بھ رو شد، ولي نتوانست با ھمان نبوغي كھ در 
میدان نبرد بود، اداره حكومت را بھ دست اشراف ھنگامي كھ در . جنگ از خود نشان میداد آنھا را حل كند

سپرد، و براي آنكھ وفاداري آنان را تضمین كند، بھ آنان اجازه داد كھ مناصب و مقامات دولتي را در 
اما فرصت یافت كھ امور مالي را . انحصار خود درآورند و امالك سلطنتي را با بھاي كم خریداري كنند

  ھا و  تثبیت كند، دادگاه

ھاي مجاني بوجود آورد، دانشگاه دورپات را بنا نھاد، و مجددا امالك  و ھمچنین مدرسھ. منظم سازدرا 
سوئد چون ; گذشتھ از این، استخراج و ذوب فلزات را تشویق كرد. فراواني را وقف دانشگاه اوپساال كرد

این پادشاه با اعطاي . دمواد الزم و كارگران ماھر داشت، توانست اسلحھ بسازد و بھ پیروزیھایي نایل آی
وزیرش بھ نام . انحصارات و دادن امتیاز بھ شركت سوئدي دریاي جنوب تجارت خارجي را تشویق كرد

: اوكسنتیرنا، كھ بھ سبب خونسردي در بحرانھا شھرت داشت، با دیدن كوشش او بھ وحشت افتاد و گفت
ك را رھبري میكند، و مانند ناخدایي پادشاه امور تجاري، صنعتي، و كارھاي مربوط بھ معادن و گمر((

پادشاه . از این رو از گوستاووس خواھش كرد كھ كمتر فعالیت كند)) است كھ كشتي خود را بھ پیش میراند
ما ھم اگر : ((وزیر بیدرنگ جواب داد.)) اگر ما مثل شما خونسرد بودیم، منجمد میشدیم: ((در پاسخ گفت

در این ھنگام، گوستاووس عالقھ شدیدي ابراز میكرد تا در جنگ ) .)مثل اعلیحضرت داغ بودیم، میسوختیم
وي پیروزیھاي والنشتاین، .)) ھمھ جنگھاي اروپایي بھ یكدیگر مربوطند: ((سي سالھ شركت كند و میگفت

پیشرفت ارتش خانواده ھاپسبورگ بھ سوي شمال آلمان، در ھم شكستھ شدن مقاومت دانمارك، و اتحاد 
میدید كھ پس از چندي خانواده ; اتریش كاتولیك را با نگراني بسیار تلقي میكردلھستان كاتولیك و 

و در آن صورت تجارت، مذھب، ; ھاپسبورگ خواھد كوشید تا تسلط خود را بر دریاي بالتیك مستقر سازد
گوستاووس بھ  ١۶٢٩در بیستم مھ . و حمایت سوئد ممكن است در اختیار امپراطور و پاپ قرار گیرند

از این . ملي سوئد اخطار كرد كھ والنشتاین قصد دارد بالتیك را جزو متصرفات ھاپسبورگ درآوردمجلس 
لحاظ حملھ را بھترین دفاع دانست، و از ملت خواست كھ وسایل شركت او را در جنگ نھایي و بزرگي كھ 

در نتیجھ جنگھاي  اگر چھ امور مالي سوئد. بھ عقیده او سرنوشت مذاھب را تعیین خواھد كرد، فراھم سازد
گوستاووس با كمك ریشلیو لھستان را بر آن . او مختل بود، مجلس ملي و مردم دعوت او را اجابت كردند

و سپس نھ ماه صرف ) ١۶٢٩سپتامبر (داشت كھ عھدنامھ صلحي براي مدت شش سال با سوئد منعقد كند 
نطق فصیح و ھیجانانگیزي بھ  ١۶٣٠مھ  ٣٠در . گردآوري كشتي، آذوقھ، سرباز، و یافتن متحد كرد

و  ٢۶بین روزھاي . گویي حدس میزد كھ دیگر بار سوئد را نخواھد دید; عنوان تودیع در مجلس ایراد كرد
ژوئن قواي او در جزیرھاي نزدیك ساحل پومراني پیاده شد، و گوستاووس براي نیل بھ افتخار و در  ٢٨

  . آغوش گرفتن مرگ بھ حركت درآمد

   ١۶۵۴-١۶٣٢: املكھ كریستین- ٣
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از آنجا كھ دختر گوستاووس، وارث تخت و تاج او، چھارسالھ بود، وي یكي از باكفایت ترین سیاستمداران 
كریستینا بعدا درباره او چنین . آن عصر پر نابغھ، یعني كنت آكسل آوكسنتیرنا، را بھ نیابت سلطنت برگزید

  بوحھ این شخص در جواني تحصیالت بسیار كرده و در بح: ((گفت

   

  

اطالع او بر امور و عالیق جھان بسیار بود و از نقاط ضعف و قوت . اشتغال خود نیز آن را ادامھ داده بود
ھر كشور اروپایي آگاھي داشت و، با وجود جاه طلبي، فساد ناپذیر و باوفا و ضمنا كمي كند كار و خونسرد 

صوصا ھنگام صحبت نیمي از دیپلماسي این وزیر بھ سبب خاموشي شھرت داشت، اما سكوت، مخ.)) بود
در ایامي كھ گوستاووس در سرزمینھاي بیگانھ میجنگید، وزیرش امور سوئد را بھ خوبي اداره . است

سپس بھ عنوان نایبالسلطنھ كریستینا ھم امور لشكر سوئد در آلمان و ھم كارھاي كشور را زیر نظر . میكرد
قانوني در مورد  ١۶٣۴در سال . یي بھ آن خوبي اداره نشدداشت، و در آن دوازده سال ھیچ كشور اروپا

این قانون . حكومت وضع كرد و در آن تركیب اختیارات و وظایف ھر وزارتخانھاي را تصریح نمود
  . نخستین نمونھ قانون اساسي مدون بھ شمار میرود

وي احساس . دست گرفت، كریستینا، كھ در این ھنگام ھجدھسالھ شده بود، زمام امور را بھ ١۶۴۴در سال 
میكرد كھ شایستگي اداره این ملت فعال را كھ جمعیت آن بھ یك و نیم میلیون نفر رسیده بود دارد، و در 

كریستینا درباره خود چنین گفتھ . حقیقت این دختر از ھمھ خصایص پسري زودرس بھرھمند بود
خشن داشتم، و این امور باعث شدند كھ  ھنگامي كھ بھ دنیا آمدم، كامال مودار بودم و صدایي قوي و:((است

.)) زنان تصور كنند من پسرم، و از شادي چنان سروصدایي راه انداختند كھ در ابتدا پادشاه بھ اشتباه افتاد
گوستاووس از كشف جنسیت او خم بر ابرو نیاورد، و بعدھا او را چنان دوست میداشت كھ معلوم بود از 
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ریا الئانورا اھل براندنبورگ، كھ مادر كریستینا بود، از دختر بودن او والیتعھدي او خشنود است، اما ما
شاید ھمین ناخشنودي مادر بود كھ باعث شد كریستینا تا آنجا كھ بدنش . ھمیشھ اظھار نارضایي میكرد

وي خود آگاھانھ، توجھي بھ وجود خود نمیكرد، عالقھاي بھ . اجازه میداد، خود را بھ صورت مرد در آورد
ریور نداشت، مثل مردان سوگند میخورد، لباس مردانھ میپوشید، بھ ورزشھاي مردانھ میپرداخت، بھ  زر و

با وجود . سرعت اسب میراند، وحشیانھ شكار میكرد، و شكار خود را با نخستین گلولھ بر زمین میانداخت
از زیباییھاي زنانھ بیبھره با اینھمھ كریستینا .)) ھرگز حیواني را بدون احساس تاثر نكشتھام:((این، میگفت

چھره او ظریف و زیبا، ):((١۶۵٣(پیر اوئھ، كھ بعدا اسقف آورانش شد، چنین گزارش داده است . نبود
در صورت او حجب و حیایي وجود دارد كھ در برابر ھر . ... مویش طالیي، و چشمانش برقدار است

در خدمت سفیر كبیر اسپانیا بود  كشیشي یسوعي كھ.)) حرف قبیحي با سرخ شدن او بھ چشم میخورد
این زن حتي از فكر ازدواج ناراحت میشود، زیرا آزاد بھ دنیا آمده و آزاد از دنیا خواھد : ((نوشتھ است

وي ظاھرا چنین احساس میكرد كھ اگر زن روابط جنسي داشتھ باشد، تحت تسلط مرد قرار خواھد .)) رفت
لكھ انگلستان میدانست كھ اگر ازدواج كند، شوھرش خود را بدون تردید او نیز مانند الیزابت م; گرفت

كریستینا از نقایص خود بخوبي آگاه بود، و بدون واھمھ آنھا را تصدیق میكرد و . پادشاه خواھد شناخت
من غیر قابل اعتماد، بدگمان، بسیار جاه طلب، تندمزاج، مغرور، بیقرار، بیاعتنا، و بددھان : ((میگفت

اما این زن بیاندازه بخشنده، و در .)) ن نمیدادم، زودباور نبودم، و حس فداكاري نداشتمبھ كسي اما. بودم
كریستینا تنھا سھ یا چھار ساعت : ((ھمان كشیش یسوعي میگوید. انجام دادن وظایف خود بسیار دقیق بود

ھر قدر . ینوشدھرگز چیزي جز آب نم. ... میخوابد، و وقتي بیدار است، پنج ساعت را بھ مطالعھ میگذراند
در جلسات شوراي سلطنتي بھ طور مرتب . ... غذایش خوب یا بد پختھ شده باشد، ھرگز چیزي نمیگوید

در دورھاي با آنكھ بیست و ھشت روز تب داشت، یك لحظھ از وظایف كشوري خود . ... شركت میكند
بھ منشي یا وزیر ارجاع  سفیران تنھا با او مذاكره میكنند، و ملكھ ھرگز كارشان را. ... غفلت نكرد

كریستینا مایل بود كھ نھ تنھا با جوانان در ورزش و با درباریان در سیاست رقابت كند، بلكھ .)) نمیكند
میخواست در علم بھ پایھ دانشمندان برسد، و آن ھم نھ در زبانھاي مختلف و ادبیات، بلكھ در علم و فلسفھ 

در ھجدھسالگي ; فرانسوي، ایتالیایي، و اسپانیایي، را فراگرفتتا چھاردھسالگي آلماني، . از آن جلو بیفتد
اشعار فرانسوي و ایتالیایي را با . پس از آن بھ آموختن یوناني، عبري، و عربي پرداخت; التیني میدانست

با دانشمندان، عالمان، و . لذت بسیار میخواند و بھ درخشندگي و سرزندگي ادبیات فرانسھ حسد میبرد
ھاي خطي كھنھ فراھم ساخت كھ  دین كشور مكاتبھ میكرد، كتابخانھ عظیمي شامل نسخھفیلسوفان چن

در كنار بستر مرگش متخصصان از سلیقھ خوبي كھ . دانشجویان از نقاط مختلف براي مطالعھ آنھا میآمدند
. دندھا، میناكاریھا، گراوورھا، و اشیاي عتیقھ نشان داده بود تعجب كر وي در خریدن تصویرھا، مجسمھ

وي ھمچنانكھ آثار ھنري را جمع میكرد، دانشمندان را نیز بھ دور خود گرد میآورد و با متفكران معاشرت 
از این رو كالودیوس سالماسیوس، اساك و سیوسي، ھوخو گروتیوس، و نیكوالس ھاینسیوس را بھ . داشت

رون، گھ دو بالزاك، و خانم دانشوراني مانند سكا. دربار خود فراخواند و بھ آنان عطایاي فراوان داد
و میلتن، كھ ; سكودري، كھ نمیتوانستند بھ دربار او بیایند، كتب و مدایح خود را بھ حضور او میفرستادند

شایستگي اداره كردن نھ ((مردي موقر بود، ضمن انتقاد شدید از سالماسیوس، اظھار میداشت كھ كریستینا 
ماشین محاسبھ خود را با نامھ بسیار جالبي نزد او فرستاد و بھ او  پاسكال.)) تنھا اروپا، بلكھ جھان را دارد

  . تبریك گفت كھ ھم ملكھ قلمرو فكر است و ھم ملكھ كشور

وي با گاسندي مكاتبھ داشت، و این دانشمند مانند صدھا نفر . كریستینا بھ فلسفھ بود)) ماقبل آخر((عالقھ 
رنھ . نظیر خود بھ او تبریك میگفت كھ بھ رویاي افالطون در مورد پادشاھان فیلسوف تحقق بخشیده است

عقاید مورد پسند او را از  دكارت، فیلسوف برجستھ این عصر، بھ حضور او آمد و چون دید كھ این ملكھ
ھنگامي كھ دكارت كوشید او را متقاعد كند ھمھ جانوران . ھاي افالطون استنتاج میكند، در شگفت شد گفتھ

بھ منزلھ دستگاه ماشیني ھستند، كریستینا اظھار داشت كھ ھرگز ندیده است كھ ساعتش ساعتھاي كوچك 
  . تدر این باره بعدا مطالب دیگري خواھیم گف. بزاید

در آن ھنگام دانشمندي واقعي بھ نام گئورگ ستیر نھلم در سوئد . این ملكھ از استعدادھاي بومي غافل نبود
میزیست كھ زبانشناس، قانوندان، ریاضیدان، تاریخنویس، و فیلسوف بود و پدر شعر سوئد و مظھر زندگي 
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او احترام قایل بود كھ او را  گوستاووس آدولفوس بھ اندازھاي براي. عقالني این عصر بھ شمار میرفت
  . كریستینا او را شاعر دربار خود كرد، ولي او بھ دشمنانش پیوست. جزو اشراف درآورد

كریستینا چون شیفتھ فرضیات تربیتي كومنیوس شده بود، او را بھ استكھلم آورد تا در مدارس سوئد 
كیمبریج میرفت، از اوپساال دیدن میكرد تا ملكھ نیز مانند الیزابت، كھ بھ آكسفرد و . اصالحاتي انجام دھد

استادان و شاگردان را با حضور خود در دانشگاه آن تشویق كند، و در آنجا بھ سخنان ستیرنھلم و دیگران 
. در دورپات مدرسھاي بنا نھاد و كتابخانھاي بھ آن افزود. درباره متن عبري كتاب عھد قدیم گوش فرا میداد

در فنالند بنا نھاده بود بھ ) توركو(او مدرسھاي را كھ پدرش درابو ; كرد شش مدرسھ دیگر نیز تاسیس
دانشجویاني را نیز براي تحصیل بھ خارج فرستاد، و بعضي از آنان را براي . صورت دانشگاھي درآورد

ھاي ھلند را بھ سوئد  تعدادي از مدیران چاپخانھ. آموختن روش دانشمندان شرقي بھ عربستان اعزام داشت
از عالمان سوئدي تقاضا میكرد كھ مطالب خود را بھ . د تا بنگاھي مطبوعاتي در استكھلم تاسیس كنندآور

كریستینا بدون تردید از روشنفكرترین فرمانروایان . زبان بومي بنویسند تا علم در میان اتباعش اشاعھ یابد
  . جھان بھ شمار میآید

معلومات زمان را بدون تشخیص میپذیرفت عدھاي  آیا این ملكھ شخصا كیاست و تدبیر داشت یا اینكھ
معتقدند كھ وي در امور دولتي شخصا میاندیشید، شخصا تصمیم میگرفت، و ھم حكمفرمایي و ھم سلطنت 

در یكي از فصلھاي بعد خواھیم دید كھ چگونھ جلو سیاست جنگجویانھ او كسنتیرنا را گرفت، بھ . میكرد
بھ جنگ سي سالھ زحمت كشید، خاطرات پراكنده او جذاب و مربوط خاطر صلح كوشید، و در پایان دادن 

  : اصولي كھ در دستنویسھاي خود نوشتھ است مطلب مبتذلي ندارند. بھ زندگیند

  . وجود انسان بھ ھمان نسبت است كھ میتواند دوست داشتھ باشد

  . از نادانان بیش از متقلبان باید ترسید

  . نزلھ رنجاندن اوستكسي را از اشتباه بیرون آوردن بھ م

  . شایستگي فوق العاده، جنایتي نابخشودني است

ولو قرنھا و مسافتھاي بسیار آنھا را از ھم جدا : ستارھاي وجود دارد كھ ارواح بزرگان را بھ ھم میپیوندد
  . كند

  . براي ازدواج بیش از جنگ شجاعت الزم است

  . رسد، بیش از ھمھ ترقي میكندانسان اگر ھیچ چیز را محترم نشمارد و از ھیچ چیز نت

  . آن كھ از دست روزگار بھ خشم میآید ھر چھ آموختھ بیھوده بوده است

  . فلسفھ نھ انسان را تغییر میدھد و نھ او را اصالح میكند

ھا را آزمود، و شاید پس از آنكھ از مسیحیت دست برداشت، بھ آیین  در پایان، پس از آنكھ تعدادي از فلسفھ
ولتر، . كریستینا را متھم بھ فراگرفتن الحاد از بوردلو كردھاند كھ پزشك مخصوص او بود. كاتولیك درآمد

. یدانست كھ خود نیز از آن آگاه بودمانند یكي از تاریخنویسان سوئدي، تغییر مذھب او را نمایشي مضحك م
بر اساس این فرضیھ، كریستینا بھ این نتیجھ رسیده بود كھ انسان، چون نمیتواند حقیقت را بشناسد، بھتر 

است بھ مذھبي متوسل شود كھ بیش از ھمھ با دل و با حس زیبایي شناسي سازگاري دارد و بیش از ھمھ 
بھ آیین كاتولیك عكس العمل صادقانھاي پس از شكایت مفرط  اما غالبا درآمدن. باعث تسلي مردم است

در وجود كریستینا عناصر رازورانھ یافت . رازوري ممكن است بھ اعمال شك و تردید راه یابد; است
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ایمان بھ منزلھ سالحي محافظ است، فقدان كامل آن . خاطرات او خطاب صمیمانھ بھ خداوند است; میشدند
ي میگذارد كھ مستلزم پوشش و حرارت است، و چھ جامھاي گرمتر از آیین نوعي عریاني عقلي بر جا

انسان چگونھ : ((كاتولیك پرنقش و نگار و مسرتبخش فرانسویھا و ایتالیاییھا وجود داشت كریستینا میپرسید
وي مدتھا درباره این مسئلھ و مشكالت ناشي از تغییر مذھب )) میتواند بدون كاتولیك بودن مسیحي باشد

ھاي پدر محبوبش،  ر كرد، زیرا اگر از آیین لوتري دست برمیداشت، بنابر قوانین كشور و توصیھفك
چنین تغییر مذھبي كامال مغایر دفاع . میبایستي نھ تنھا از تاج و تخت چشم بپوشد، بلكھ از سوئد بیرون برود

نطقھاي كشیشان و  اما او از وظایف رسمي، از. قھرمانانھ پدرش از كشورھاي پروتستان اروپا بود
شاید . مشاوران، از سخنان بیھوده و فضل فروشانھ دانشوران، عتیقھ فروشان و تاریخنویسان خستھ شده بود

انتقال دادن امالك سلطنتي، و اعطاي ھدایاي گرانبھا از طرف او بھ . ھم سوئدیھا از او خستھ شده بودند
در . بیشتر اشراف با سیاستھاي او مخالف بودند. اشخاص مورد نظرش، باعث تقلیل و اتالف درآمد وي شد

رھبران آن بسرعت اعدام شدند، اما خشم و غضب بر ضد ; شورشي ناگھاني بھ وقوع پیوست ١۶۵١سال 
سرانجام كریستینا بیمار شد، شاید ھم در نتیجھ كثرت كار و مطالعھ بھ تندرستي خود . وي از میان نرفت
ھا در آن مشاھده میشدند، مبتال  ھاي تورم ریھ بھاي خطرناك، كھ نشانھبیشتر اوقات بھ ت. آسیب رسانده بود

  . میگشت

، طي بیماري ١۶۴٨خود او میگوید كھ در سال . گاھگاھي از حال میرفت و مدت یك ساعت بیھوش میماند
 گویي زني از منطقھ. خطرناكي، نذر كرد كھ اگر زنده بماند، دست از ھمھ چیز برمیدارد و كاتولیك میشود

وي در فكر آلمان، ایتالیا، و سالنھاي فرانسھ بود، و . مدیترانھ بود كھ در منطقھ سردسیر شمالي میلرزید
آرزو میكرد كھ بتواند بھ زنان فرھیختھاي بپیوندد كھ وظیفھ منحصر بھ فرد خود یعني پرورش روشنفكران 

  . خود بھ آنجا ببردھمچنین آرزو داشت كھ بتواند پول زیادي با . فرانسھ را آغاز میكردند

ھاي سفارت پرتغال را نھاني بھ رم فرستاد تا از یسوعیان دعوت كند كھ بھ  یكي از وابستھ ١۶۵٢در سال 
آنان نیز با جامھ مبدل بھ آنجا . سوئد بروند و درباره مسائل مربوط بھ الھیات كاتولیكي با او بحث كنند

آیا واقعا مشیت خداوندي وجود : ت از این قرار بودندسواال; اما در نتیجھ سواالت او دلسرد شدند. رفتند
دارد آیا روح پس از مرگ آدمي باقي میماند آیا میان حق و باطل فرقي واقعي جز از طریق سودمندي 

اگر : ((وجود دارد روزي كھ یسوعیان نزدیك بود از او مایوس شوند، كریستینا آنان را دلداري داد و گفت
بعدا یكي از آنان اظھار )) ر میكنید بھ كاتولیك شدن نزدیك باشم چھ خواھید كردمن بیش از آنچھ شما تصو

در آمدن بھ .)) وقتي كھ این حرف را شنیدیم، احساس كردیم كھ مثل مردگان از گور برخاستیم: ((داشت
نت را اما وي پیش از استعفا میخواست كھ جنبھ موروثي سلط. آیین كاتولیك پیش از استعفا قانونا محال بود

در سوئد حفظ كند، و براي این منظور از مجلس ملي خواست كھ كارل گوستاووس را، كھ عم او بود، بھ 
تشریفات . بھ تاخیر افتاد ١۶۵۴ژوئن  ۶در نتیجھ مذاكرات طوالني، استعفاي او تا . جانشیني وي بشناسد

كریستینا تاج از . ھیجان انگیز بود نھایي تقریبا بھ اندازه مراسم استعفاي شارل پنجم در نود و نھ سال قبل
سر برگرفت، ھر گونھ عالمت سلطنت را كنار نھاد، جامھ سلطنتي را از تن درآورد، با لباسي از ابریشم 

سفید ساده مقابل مجلس ملي ایستاد، و با كشور و ملت خود چنان تودیع كرد كھ اشراف كھنسال كم سخن و 
شوراي سلطنتي وسایل درآمد آینده او را تضمین كرد و بھ وي . شھرنشینان خونسرد را بھ گریھ انداخت

  . اجازه داد كھ با ملتزمان خود مانند ملكھ رفتار كند

كریستینا پنج روز پس از استعفا شب ھنگام از استكھلم بیرون آمد، در نیكوبینگ براي آخرین دیدار از 
داد، بھ ذات الجنب مبتال شد، بھبود یافت مادر خود توقف كرد، دو روز تمام بدون خواب بھ مسافرت ادامھ 

در آنجا نامھاي بھ گاسندي نوشت، مبلغي مستمري براي او مقرر ساخت، و . و بھ سوي ھالمشتاد پیش رفت
در آخرین لحظھ پیشنھادي درباره ازدواج از طرف كارل دھم، كھ بتازگي . زنجیري طالیي بھ وي ھدیھ داد

سپس با جامھ مردان و با نام كنت دوھنا بھ . لي مودبانھ آن را رد كردبر تخت نشستھ بود، دریافت داشت، و
در آن حال نمیدانست كھ طي سي و پنج سال بقیھ عمر خود باز سھمي . كشتي نشست و عازم دانمارك شد

  . در تاریخ خواھد داشت
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III -١۶۴٨- ١۵۶٩: لھستان تسلیم میشود  

لھستان نیز در این عصر با كلیساي كاتولیك صلح كرد، و قابل توجھ است كھ آیین كاتولیك تقریبا ھر چھ را 
اما اجازه بدھید كھ با ھمان شتاب معمولي . كھ در آن كشور طي اصالح دیني از دست داده بود، بازیافت

  . را بررسي كنیمخود زمینھ سیاسي تكامل فرھنگي آن 

  حكومت  -١

در جنوب خاوري لھستان مھیندوك نشین لیتواني . این دوره با یكي از شاھكارھاي سیاستمداري آغاز میشود
قرار داشت كھ بھ وسیلھ دوكھاي خود آن اداره میشد و حدود آن از بالتیك از طریق كیف و اوكرائین تا 

لیتواني، اگر . روسیھ خود مختاري لیتواني را تھدید میكردافزایش قدرت . اودسا و دریاي سیاه ادامھ داشت
چھ مانند روسیھ داراي مذھب ارتدوكس بود، با اكراه بھ این نتیجھ رسید كھ اتحاد با لھستان كاتولیك بیش از 

سیگیسموند دوم با امضاي عھدنامھ تاریخي لوبلین جلوھاي . نزدیكي با روسیھ خود مختاریش را حفظ میكند
لیتواني پادشاه لھستان را بھ عنوان دوك بزرگ خود پذیرفت، ). ١۵۶٩ژوئیھ  ١(خود بخشید  بھ سلطنت

ولي نظارت خود را ; نمایندگاني بھ مجلس ملي در ورشو فرستاد، و اداره امور خارجي خود را بھ آن سپرد
این ھنگام داراي  لھستان، كھ بدین ترتیب توسعھ یافتھ بود، در. بر مذھب، قوانین، و امور داخلي حفظ كرد

لھستان . یازده میلیون نفر جمعیت شد، و از دانتزیك تا اودسا و از دریایي تا دریاي دیگر را در دست داشت
، و نبودن ١۵٧٢مرگ سیگیسموند دوم كھ در سال . بدون تردید یكي از كشورھاي معظم بھ شمار میرفت

تاسیس شده  ١٣٨۶این سلسھ، كھ در سال . وارثي كھ جاي او را بگیرد، باعث انقراض سلسھ یا گیلو شد
بود، پادشاھان مبتكري بھ وجود آورده و تمدني بھ لھستان ارزاني داشتھ بود كھ آزادي مذھبي و فرھنگي 

اشراف، كھ ھمیشھ سلطنت موروثي را بھ منزلھ نقض حقوق و آزادیھاي . بشر دوستانھ از مختصات آن بود
د، در این ھنگام در صدد بر آمدند كھ با انتخابي كردن سلطنت ملوك الطوایفي خود محسوب داشتھ بودن

براي این منظور حكومتي جمھوري مركب از اشراف بھ وجود آوردند و . قدرت را بھ دست گیرند
از آنجا كھ این مجلس نھ تنھا شامل اشراف . پادشاھان آینده لھستان را مطیع و فرمانبر مجلس ملي كردند

یز بود، چنین بھ نظر میرسید كھ رویاي ارسطو در مورد ایجاد حكومتي از بزرگ بلكھ اشراف كوچك ن
  عناصر سلطنتي، اشرافي، و دموكراتیك، كھ قدرت یكدیگر 

اما، با توجھ بھ اوضاع آن عصر، قانون اساسي جدید نوعي عكس العمل . كنند، بھ تحقق خواھد پیوست
ر صورتي كھ رقباي لھستان در كنار دریاي ملوك الطوایفي و تجزیھ قدرت و اختیار و رھبري بود، د

بالتیك، یعني سوئد و روسیھ، توسط سلطنتھاي موروثي، كھ نسلھا دوام مییافتند، بھ صورت كشورھاي واحد 
در این ھنگام انتخاب پادشاه نوعي حراج شد، و ھر كس از میان داوطلبان رقیب . و نظامي در میآمدند

داوطلبان مذكور معموال از دولتھاي خارجي پول . طنت بر میداشتندبیشتر پول میداد اشراف او را بھ سل
میگرفتند، چنانكھ عمال فرانسھ، در نتیجھ توزیع پول زیاد، توانستند سلطنت لھستان را براي ھانري دو 

، ولي یك سال بعد او را فرا خواندند تا با لقب ھانري )١۵٧٣(والوا، كھ مرد فاسدي بود، خریداري كنند
  . رانسھ سلطنت كندسوم در ف

دیت انتخابي پس از یك دوره فترت پر ھرج و مرج، با انتخاب ستفان باتوري بھ سلطنت، گذشتھ را جبران 
این شخص، بھ عنوان فرمانرواي ترانسیلواني، در سیاست و جنگ نامي براي خود كسب ). ١۵٧۵(كرد

ب شدن بھ سلطنت قرض ملي را عمال او در ورشو قول داده بودند كھ وي در صورت انتخا. كرده بود
فلورن بھ خزانھ خواھد ریخت، ھمھ سرزمینھایي را كھ روسیھ از لھستان  ٠٠٠,٢٠٠خواھد پرداخت، مبلغ

منتزع كرده است پس خواھد گرفت، و در صورت ضرورت جان خود را در صحنھ نبرد براي حفظ 
شنھادھا مقاومت كند در حالي كھ تني چھ كسي میتوانست در برابر این پی. شرافت و افتخار فدا خواھد كرد

چند از اشراف متمول با انتخاب ماكسیمیلیان دوم اتریشي موافق بودند، ھفتھزار نفر عضو دیت برگزیننده 
او نیز با دو ھزار و پانصد سرباز بھ حركت در آمد، دل بسیاري از . بھ طرفداري از باتوري بر خاستند
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كھ از اطاعت او سر باز (دست آورد، رھبري لشكري را علیھ دانتزیگ  مردم را با ازدواج با آنایا گیلو بھ
  . گولدن بھ خزانھ ملي بپردازد ٠٠٠,٢٠٠بھ عھده گرفت و آن بندر سر بلند را مجبور كرد كھ ) زده بود

با وجود این، اشراف پادشاه جدید را، كھ داراي چشماني نافذ، ذھني واقعگرا، سبیلي وحشت انگیز، و 
خود او شكوه و جالل و تشریفات را خوار میشمرد، ساده لباس . نگیز بود، دوست نداشتندریشي رعب ا

ھنگامي كھ پول . میپوشید، جامھ وصلھدار بر تن میكرد، و كلم و گوشت گاو را بر سایر غذاھا ترجیح میداد
سپس با . كافي نبودمطالبھ كرد تا با روسھا بھ جنگ پردازد، اشراف با اكراه تمام ملزوماتي تھیھ كردند كھ 

كمك مالي ترانسیلواني قواي مختصري فراھم آورد و بھ محاصره پسكوف، كھ در آن وقت سومین شھر 
بود، بھ سبب )) مخوف((ایوان چھارم با آنكھ در نظر اتباعش . مھم روسیھ بھ شمار میرفت، پرداخت

اھان صلح شد، لیوونیا را بھ لھستان ناچار خو; پیري، خود را قادر بھ مقابلھ با چنان دشمن نیرومندي ندید
پس از مرگ ایوان، باتوري بھ سیكیستوس ). ١۵٨٢(داد، و حاضر شد كھ تماس روسیھ با بالتیك قطع شود 

پنجم پیشنھاد كرد كھ حاضر است ھمھ روسیھ را متصرف شود، آن را بھ لھستان ملحق سازد، تركان 
  اوري را تحت فرمان پاپ عثماني را از اروپا بیرون راند، تمامي اروپاي خ

   

  

پاپ اعتراضي نكرد، اما در خالل تداركات پر زحمتي كھ براي . ستفان باتوري، شاه در آورد: یان ماتكو
لھستانیھا پس از آنكھ از دستش ). ١۵٩۶(این مبارزه در راه دین صورت میگرفت، باتوري در گذشت 

  . خالص شدند، او را یكي از بزرگترین پادشاھان خود دانستند
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حثھ، تاج پادشاھي را بر سر سیگیسموند سوم نھاد، و امیدوار بود كھ وي، بھ عنوان دیت پس از یك سال مبا
وارث تاج و تخت سوئد، ھر دو كشور را براي نظارت بر دریاي بالتیك و جلوگیري از توسعھ روسیھ 

این پادشاه نیمي از دوران سلطنت خود را، چنانكھ دیدیم، بعبث صرف تحكیم قدرت خود و . متحد كند
و تولید ھرج و مرج در ) ١۶٠۵(مرگ ناگھاني باریس گادونوف . رار آیین كاتولیك در سوئد كرداستق

داوطلبي خود ) مجلس ملي)) (سنیم((وي بدون مشورت با . روسیھ فرصت دیگري بھ دست سیگیسموند داد
م ضمن دو سالي كھ سرگر. را براي تاج و تخت مسكو اعالم داشت و با سپاھي بھ سوي روسیھ شتافت

محاصره سمولنسك بود، سردارش ستانیسالس زولكیوسكي روسھا را در كلوشینو شكست داد، بھ طرف 
مسكو حركت كرد، و اشراف روسیھ را بر آن داشت كھ فرزند سیگیسموند بھ نام الدیسالوس را بھ 

و، پس سیگیسموند، كھ میخواست خود تزار روسیھ شود، این قرار را نپذیرفت ). ١۶١٠(پادشاھي بردارند
سربازانش، كھ مواجب . از آنكھ سرانجام بھ این شھر نرسید، زیرا كند حركت كرد و زمستان فرا رسید

، دو قرن پیش از ناپلئون، لشكر ١۶١٢خود را دریافت نداشتھ بودند، شورش كردند، و در ماه دسامبر 
ھزینھ بر جاي ماند تصرف آنچھ از آن مبارزات پر . پراكنده و رنجدیده او از روسیھ بھ لھستان بازگشت

  . سمولنسك و سورسكي و تاثیر شدید فرھنگ لھستاني در زندگي روسھا بود

اتحاد او با خانواده ھاپسبورگ باعث شد كھ . باقي سلطنت سیگیسموند در نبردھایي مصیبت آمیز سپري شد
در این گیرودار . وي، ھمچنانكھ امپراطور میخواست، وارد مبارزه پر ھزینھاي علیھ تركان عثماني شود

گوستاووس آدولفوس از گرفتاري . لھستان، تنھا بر اثر مھارت سرداران و شجاعت سربازانش، نجات یافت
سوئد بر لیوونیا ) ١۶٢٩(و در نتیجھ عھدنامھ آلتمارك; لھستان در جنوب استفاده كرد و بھ لیوونیا حملھ برد

  . و دریاي بالتیك مسلط شد

دیت سلطنت را بھ فرزندش تفویض كرد، زیرا در این ھنگام ). ١۶٣٢(ر گذشتسیگیسموند با دلي شكستھ د
سي و ھفت سالھ بود و بھ عنوان سردار از خود لیاقت بسیار نشان داده و بر اثر اخالق خوب و صراحت 

اما در نتیجھ آزاد گذاشتن آیین پروتستان در لھستان و مذھب . خویش دوستان بسیاري بھ دست آورده بود
وي در تورون بھ روحانیان كاتولیك، لوتري، و كالوني . س در لیتواني خشم پاپ را برانگیختارتدوك

این پادشاه ھنر و موسیقي را تشویق ). ١۶۴۵(اجازه داد كھ بھ طور مسالمت آمیزي بھ مباحثھ بپردازند 
تاسیس كرد، و  ھاي گوبلن را خرید، نخستین تماشاخانھ دایمي لھستان را كرد، تابلوھاي روبنس و فرشینھ

ھمچنین با گالیلھ، كھ در زندان بود، مكاتبھ كرد، و گروتیوس . اپراھاي ایتالیایي را روي صحنھ آورد
وي در ایامي كھ شورش عظیمي از قزاقھا موجودیت . دانشمند پروتستان را بھ دربار خود فرا خواند

  ). ١۶۴٨(لھستان را تھدید میكرد در گذشت 

  تمدن لھستان - ٢

اقتصادي لھستان ھنوز بھ صورت قرون وسطایي بود، تجارت داخلي بھ وسیلھ دوره گردان اوضاع 
طبقھ بازرگان ثروت زیادي . تجارت خارجي بیشتر محدود بھ دانتزیگ وریگا بود; صورت میگرفت

امالك وسیع بھ . اشراف بر دیت، پادشاه، و امور اقتصادي تسلط داشتند. نداشت و بندرت بھدیت راه مییافت
وسیلھ كشاورزاني اداره میشدند كھ تابع مقرارت دیرین بودند، و در بعضي موارد زندگي آنان دشوارتر از 

خود مالك این مقرارت را وضع میكرد و آنھا را بھ . زندگي كشاورزان در فرانسھ قرون وسطي میگذشت
بدون موافقتش از قلمرو بھ مستاجران خود اجازه نمیداد كھ . وسیلھ سربازان خود بھ مورد اجرا میگذاشت

او بیرون بروند، آنان را از محلي دیگر انتقال میداد، زمینھایشان را بھ میل خود كم یا زیاد میكرد، از آنان 
آنان را مجبور ; میخواست كھ ھر سال چند روز بیگار كنند و اشیا را فقط از او بخرند و بھ او بفروشند

گذشتھ از این، قادر بود كھ فرزندانشان را براي ; او بخرند میكرد كھ ھر سال مقداري آبجو نامرغوب از
كشاورزان از لحاظ قانون آزاد بودند و میتوانستند از خود . خدمت خود در جنگ و صلح بھ كار بگمارد

  . ثروتي داشتھ باشند و آن را بھ ارث بگذارند، اما سكارگو، كشیش یسوعي، آنان برده را میدانست
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، بریزنداشراف در ورشو گرد میآمدند تا راي دستھ جمعي خود را بھ صندوق . بودزندگي بیشتر روستایي 
اما در امالك خود میزیستند و اوقات خود را بھ شكار، مبارزه، عشق، وجن میگذراندند، از میھمانان 

ازدواجھا بھ وسیلھ پدران و مادران ترتیب . یي میكردند، و خود را براي جنگ آماده میساختندصادقانھ پذیرا
چنین فرض میشد كھ عشق ; نظر دختران بندرت خواستھ میشد، و آنان بندرت مقاومت میكردند; مییافت

حجوب و فعال زنان م. ناشي از ازدواج و تشكیل خانواده، بیش از ازدواج ناشي از عشق پایدار خواھد ماند
ھرگز نشنیدھایم كھ قبل از قرن ھجدھم روابط جنسي ; در روابط جنسي، اخالق كامال حكمفرما بود. بودند

  . خارج از حدود ازدواج وجود داشتھ باشد

با الدیسالوس  ١۶٣٧آداب بھ وسیلھ مردان، نھ زنان، معمول میشد، جز اینكھ سسیلیا رناتا، كھ در سال 
اب ایتالیایي را، كھ سابقا بھ وسیلھ ھنرمندان و روحانیان در لھستان شیوع یافتھ بود، چھارم ازدواج كرد، آد

با او ازدواج كرد، آداب و سخنوري  ١۶۴٨و لوئیز ماري دو گونزاك، كھ در سال ; دوباره رواج داد
آمیختھ رقصھاي لھستاني داراي چنان شكوه . فرانسوي با خود آورد، و این وضع تا قرن بیستم ادامھ یافت

. با اعجاب سخن بگوید پولونزمردي فرانسوي را بر آن داشت كھ درباره  ١۶۴٧باوقاري بودند كھ در سال 
ھاي عالي  فرشینھ. بنیان نھاد ھمگام نبود ١۴٧٧در كراكو در سال  شتوسھنر لھستاني با سنتي كھ فایت 

معماران و مجسمھ سازان ایتالیایي، با ساختن كلیساي جامع . دوره سیگیسموند دوم در فالندر بافتھ میشدند
و ستون معروف ورشو، بھ یادبود  كراكو و كلیساھایي براي یسوعیان بھ سبك باروك در كراكو، نیسویتس،

بر اثر حملھ پروتستانھا بھ تصویرھاي . سیگیسموند سوم، با توري، و آنا یا گیلو را زنده نگاه داشتند
تعلیم و تربیت نیز . مذھبي، نقاشي رو بھ زوال نھاد، ولي مارتین كوبر چھره نگاره جالبي از باتوري كشید

دانشگاه كراكو دوران انحطاط خود را میگذراند، اما باتوري . دید مانند ھنر گرافیك از آشوب مذھبي آسیب
یسوعیان در كراكو، ویلنا، پوزنان، ریگا، و سایر نقاط چنان ; را تاسیس كرد) ١۵٧٨(دانشگاه ویلنا 

مدارس ممتازي بنیان نھادند كھ بسیاري از پروتستانھا، بھ سبب تربیت روحي و اخالقي خوبي كھ 
بھتر از ھمھ، مدرسھ پیروان اونیتاریانیسم در راكوف بود كھ . یدیدند، طرفدار آنھا شدندپسرانشان در آنھا م

یان زامویسكي، صدر اعظم باتوري، كھ . ھزاران دانشجو با مذاھب مختلف را بھ سوي خود جذب كرد
یشتر دوستدار فرھنگ یونان و روم باستان بود، دانشگاه تازھاي در زاموشچ بنیان نھاد كھ برنامھ آن ب

اشخاص در مناقشات مذھبي نسبتھاي بد بھ یكدیگر . آثار ادبي بھ حد وفور یافت میشدند. كالسیك بود
میدادند، ولي مطالب آنان از حیث شكل پرداختھ و صیقلي بودند، چنانكھ ستانیسالس اورزخووسكي، كھ از 

ان لھستاني شگفتانگیزي كھ در با زب((آیین كاتولیك دفاع میكرد، با تعصبي شدید بھ دشمنان میتاخت، اما 
ھمچنین اثر دیگري بھ نام درباري لھستاني، كھ اقتباس از درباري تالیف .)) تاریخ ما بھترین نوع بود

پیوتر . این اثر بھ دست لوكاش گورنیكي بھ وجود آمد. كاستیلیونھ بھ شمار میرفت از لحاظ سبك ممتاز بود
وي نخست رئیس دانشگاه ویلنا بود، . و سیاست دست داشتسكارگو، كشیش یسوعي،در نظم، نثر، تربیت، 

سپس بھ عنوان واعظ ممتاز دربار مدت بیستوچھار سال مانند بوسوئھ بھ وعظ پرداخت و از فساد محیط 
ھمچنین پیشگویي كرد كھ كشور بھ دست بیگانگان خواھد افتاد، مگر آنكھ . بیباكانھ لب بھ انتقاد گشود

وي خواھان سلطنت قرن نوزدھم بینظیر بودند و . در لھستان بھ وجود آید حكومت ثابت و پا بر جایي
این شاعر در مرثیھاي كھ در سوگ دختر خود اورسوال سرود بھ دوره الھام . امروزه نیز محبوبیت دارند

ھمھ فرھنگ لھستان در این عصر در نتیجھ . این دختر در كمال زیبایي كودكي مرده بود. خود رسید
در نیمھ اول قرن شانزدھم چنین بھ نظر میرسید كھ آیین پروتستان ھم . دات مذھبي آشفتھ بودكشمكش اعتقا

بسیاري از اشراف بھ این آیین پیوستند، زیرا آن را . در لھستان و ھم در آلمان و سوئد رواج خواھد یافت
ند سیگیسموند دوم شورشي علیھ قدرت پادشاه و فساد كشیشان، و وسیلھاي براي ضبط اموال كلیسا میدانست

یك سال پس از مرگ او، ھیئتي از نمایندگان دیت اتحادیھاي . آزادي مذھبي را تا حد زیادي برقرار كرد
و بر طبق آن آزادي مذھبي را بھ ) ١۵٧٣ژانویھ  ٢٨(بھ وجود آوردند )) كنفدراسیون ورشو((تحت عنوان 

ھت راي مطرح شد، عدھاي از اسقفان عضو ھنگامي كھ این پیشنھاد ج. ھمھ مخالفان خود ارزاني داشتند
دیت با آن بھ مخالفت برخاستند، اما نود و ھشت تن از اعضاي غیر مذھبي، شامل چھلویك نفر كاتولیك،آن 

این پیشنھاد در تاریخ آزادي مذھبي بھ منزلھ واقعھ مھمي بھ شمار میآید، زیرا قبال ھیچ . را تصویب كردند
ھاي گوناگون  بر اثر این قانون آزادیبخش، تعداد زیادي فرقھ. در نشده بودگونھ اعالمیھ رسمي نظیر آن صا

ھاي دیگري مانند برادران بوھمي و طرفداران  مانند لوتري، كالوني،آناباتیستھا، مخالفان تثلیث، یا فرقھ
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فاوستوس سوكینوس بھ لھستان آمد و شروع بھ ایجاد كلیسایي طبق  ١۵٧٩در سال . وسعھ یافتندت تسوینگلي
اما عوام كراكو او را از خانھاش بیرون كشیدند، كتابخانھاش را خراب . اصول طرفداران تثلیث كرد

ا بھ اتفاق كالونیھ). ١۵٩٨(كردند، و اگر رئیس كاتولیك دانشگاه بھ كمكش نشتافتھ بود، بھ قتل میرسید 
ھاي  ، دیت دستور بستھ شدن مدرسھ١۶٣٨در سال . لوتریھا درصدد طرد پیروان سوكینوس برآمدند

این عده بھ ترانسیلواني، . آن فرقھ را از كشور بیرون راند ١۶۵٨پیروان اونیتاریانیسم را صادر كرد و در 
امرسن، كھ از نوابغ بود، بھ آنان  مجارستان، آلمان، ھلند، انگلستان، و سرانجام بھ امریكا گریختند، و

تعصب مردم، تعلیم و تربیت یسوعیان، انضباط كاتولیكھا، و سیاست پادشاھان، بھ انضمام تعصب . پیوست
ھاي جدید با ھمان شدتي كھ بھ مذھب دیرین  فرقھ. پروتستانھا، باعث نابودي آیین پروتستان در لھستان شد

شاورزان از آن لحاظ بھ آیین دیرین وفادار ماندند كھ قدیمي بود و، بھ ك. تاختھ بودند بھ یكدیگر حملھ بردند
بدان ) با توري و سیگیسموند سوم(ھنگامي كھ پادشاھان . سبب عرف و عادت، تسلیبخش محسوب میشد

پیوستند، بسیاري از پروتستانھایي كھ بتازگي ایمان آورده بودند، یا فرزندانشان، الزم دانستند كھ با كلیسا 
از آنجا كھ بسیاري از آلمانیھاي لھستان پروتستان بودند،آیین كاتولیك از حمایت مالي برخوردار . كنند صلح

  . شد

كلیسا نیز با این عوامل خارجي ھمكاري میكرد تا لھستان را تحت تسلط پاپ در آورد، و از این رو چند تن 
تغییر مذھب پادشاھان، زنان، كودكان،  از زیركترین دیپلوماتھا و عدھاي از جسور ترین یسوعیان را براي

و حتي خود اعیان پروتستان اعزام داشت سیاستمداران كلیسا مانند ستانیسالس ھوژیوس واسقف جوواني 
كومندونھ بھ پادشاھان اخطار كردند كھ ھیچ نظم ثابت اجتماعي، اخالقي، یا سیاسي نمیتواند بر اساس 

یسوعیان بخوبي توانستند از اصول باور نكردني . ن استوار باشدھاي متغیر و متضاد پروتستا تعلیمات فرقھ
در این ضمن روحانیان كاتولیك، بھ پیروي از دستورھاي . مذھب قدیم در قبال مذھب جدید دفاع كنند

. كاتولیكھا نیز معمایي داشتند. شوراي ترانت، اصالحات شدید و قابل توجھي در امور خود بھ عمل آوردند
در اصول این دو كلیسا . با لھستان باعث شد كھ كلیساي ارتدوكس یوناني با كلیساي رم در افتداتحاد لیتواني 

اختالفي جزئي وجود داشت، اما در مراسم مذھب ارتدوكس تشریفات سالوونیك بھ كار میرفت، و كشیشان 
برست (ستسي یان زامویسكي، در نتیجھ الحاق بژ ١۵٩۶در سال . فرقھ ارتدوكس میتوانستند ازدواج كنند

، فرقھ میانھاي از روحانیان و اشخاص غیر مذھبي بھ نام اونیات تشكیل داد كھ موافق ازدواج )لیتوفسك
رھبران كلیساي . كشیشان و تشریفات سالوونیك بود، اما آیین كاتولیك و تفوق پاپ را ھم قبول داشت

  . ھاي یوناني و روسي از پاپ بشود كاتولیك رم امیدوار بودند كھ این مصالحھ بتدریج باعث اطاعت فرقھ

اما كلیساي جدید اونیات با مقاومت سخت روبھرو شد، واسقف آن در پولوك بھ دست عوام، كھ داراي 
پادشاھان لھستان در قرن شانزدھم آن سیاست آزادي مذھبي را كھ . مذھب ارتدوكس بودند، بھ قتل رسید

اما عوام كاتولیك بیشتر اوقات بھ . چنان ادامھ دادندپیشرفتھتر از سیاست سایر كشورھاي مسیحي بود، ھم
این عده بھ یكي از كلیساھاي پروتستان در كراكو حملھ بردند، . سیاست خصومتآمیز دیرین باز میگشتند

ھمچنین یك كلیساي ). ١۶٠۶١۶٠٧(اجساد پروتستانھا را از خاك بیرون آوردند، و آنھا را پراكنده كردند 
در پوزنان، یك ). ١۶١١(ویران كردند، چند تن از كشیشان را زدند و بھ قولي كشتند  پروتستان را در ویلنا

را خراب كردند روحانیان )) برادران بوھمي((كلیساي لوتري را بھ آتش كشیدند و انجمني متعلق بھ 
یط بھ ھمھ شرا. كاتولیك در این تظاھرات مذھبي عوام پسند شركت نمیجستند، ولي از آنھا استفاده میكردند

  . پیروزي آن كامل شد ١۶۴٨نفع كلیساي قدیم بود و تا سال 

IV- ١۶۴۵- ١۵٨۴: روسیھ مقدس   

   مردم -١
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كافي است نظري بھ نقشھ اروپا بیفكنید تا در برابر سرنوشت : ((چنین نوشت ١٨٣١نادیزدین در سال 
از طریق اقیانوس كبیر، و از طریق ولگا بھ دریاي  ١۶٣٨این كشور تا سال )) روسیھ دچار اعجاب شوید

اي آینده آن پي مي ولي ھنوز بھ دریاي سیاه نرسیده بود، و از اینجاست كھ بھ علت جنگھ. خزر راه یافت
خاك آن كشور براي تھیھ غذا جھت این عده . جمعیت روسیھ تنھا ده میلیون نفر بود ١۵٧١در سال . بریم

مناسب بود، اما كشت و زرع مفرط باعث عدم حاصلخیزي مزارع میشد و كشاورزان از دشتي بھ دشت 
بیشتر مستاجران از مالكان . بود این میل بھ مھاجرت ظاھرا در ایجاد بردگي موثر. دیگر كوچ میكردند

; بزرگ مساعده دریافت میداشتند تا كشتزارھاي آنان را پاك و آماده كنند و در آنھا بھ زراعت بپردازند
بسیاري از آنان قادر بھ پرداخت قروض خود ; ضمنا براي چنین وامھایي تا بیست درصد ربح میپرداختند

، اگر كسي قادر بھ پرداخت قرض ١۴٩٧د، زیرا، طبق قانون نبودند، بنابراین بھ صورت برده در میآمدن
عدھاي از كشاورزان براي فرار از چنین . خود نبود، تا زمان اداي آن بھ صورت برده طلبكار در میآمد

عدھاي نیز حاضر میشدند كھ سرزمینھاي تازه و لم ; بردگي بھ كشتزارھاي قزاقان در جنوب میگریختند
گروھي نیز بھ ; بدان وسیلھ آزادي خود را باز مییافتند سیبریھ بدین ترتیب آباد شدیزرعي را آباد كنند، و 

; یا در معادن، صنایع فلز كاري، و اسلحھ سازي كار كنند; شھرھا مھاجرت كردند تا بھ صنعتگران بپیوندند
ھا  ھ ترك مزرعھمالكان شكایت میكردند ك. ھا دورھگردي كنند و یا در كوچھ; یا بھ خدمت بازرگانان در آیند

بھ وسیلھ مستاجران، كھ معموال قروض خود را نمیپرداختند، باعث وقفھ در تولید محصوالت كشاورزي 
، ١۵٨٢در سال . خواھد شد، و از این رو مالكان از عھده پرداخت مالیات روز افزون بر نخواھند آمد

)) اوپریچنیكي((اجران طبقھ اداري ایوان مخوف، براي آنكھ ادامھ امور كشاورزان را تضمین كند، بھ مست
اگر چھ آن طبقھ موجودیت ممتاز خود را . خود دستور داد كھ بدون رضاي مالك مزارع خود را ترك نكنند

در این ھنگام از دست داده بود، روش بردگي، كھ بدین ترتیب برقرار شد، بر روي امالك آن طبقھ باقي 
قسمت اعظم زمینھاي روسیھ را در دست داشتند، مستاجران ماند، و پس از چندي اشراف و روحانیان، كھ 

بیشتر كشاورزان روسي در حقیقت و عمال، و نھ  ١۶۴٨تا . خود را موظف بھ رعایت آن دستور كردند
  . قانونا، بھ صورت سرفھاي وابستھ بھ زمین در آمدند

ت نوعي تجمل نادر بھ آداب خشن بود، نظاف. مردم روسیھ ھنوز در مرحلھاي نزدیك بھ توحش میزیستند
شمار میرفت، باسوادي جزو امتیازات طبقاتي محسوب میشد، تعلیم و ترتیب ابتدایي بود، و ادبیات بھ 

پانصد كتابي كھ . ھاي روزانھ راھبان و وعظھاي كشیشان یا متنھایي مربوط بھ لیتورژي بود صورت نوشتھ
موسیقي تاثیر عظیمي در . مھ مذھبي بودندانتشار یافت تقریبا ھ ١۶٨٢و  ١۶٧٣در روسیھ بین سالھاي 

كلیساھاي پر پیچ و خم داراي نمازخانھ و . مذھب و خانھ داشت، و ھنر در خدمت مذھب ارتدوكس بود
كلیساھا . ھاي پیازي شكل، مانند كلیساي مریم عذراي دون، در مسكو ساختھ میشدند محراب وقبھ

بیشتر روي آنھا را پوشاندھاند، یا تمثالھایي روي  ھا با فرسكوھایي تزیین میشدند كھ امروزه وصومعھ
ھا میساختند كھ اھمیت آنھا بیشتر از لحاظ ابتكار در تصویرسازي بود نھ در مھارت ھنري، چنانكھ از  تختھ

، كشیدن تمثال جنبھ ھنري خود را ١۶٠٠در حدود سال . كلیساي معجزه قدیس میخائیل در كراكو پیداست
نعت در آمد، و قطعات مشابھي بھ مقدار زیاد براي استفاده زاھدان كشور از دست داد، بھ صورت ص

محصول ھنري برجستھ این زمان برجي بھ ارتفاع صد متر بود كھ زنگ كلیساي ایوان ولیكي . ساختھ شدند
، و )١۶٠٠حد (این كلیسا بھ وسیلھ یكي از معماران آلماني در میدان كرملین بر پا شد . را در بر میگرفت

  . اد آن جزو برنامھ عمارت سازي عامالمنفعھ باریس گادونوف براي رفع بیكاري مردم بودایج

در كلیساھاي زیبایي كھ بر اثر تزیینات گرانبھا میدرخشیدند و بعمد آنھا را باریك ساختھ بودند، بھ طوري 
شان ارتدوكس كھ آوازھا و دعاھاي طنین انداز و تشریفات پر ھیبت آنھا تاثیري خواب آور داشت، كشی

بندرت دیده شده است كھ كلیسایي تا .مردم را بھ زھد، اطاعت، و داشتن آرزوھاي خاضعانھ تشویق میكردند
خود تزار اصول مذھبي را صادقانھ رعایت میكرد و . این اندازه با دولت ھمكاري نزدیك داشتھ باشد

پیرامون او ایجاد میكرد، تخت سلطنت  كلیسا، در عوض، ھالھاي از تقدیس در; اموالي را بھ كلیسا میبخشید
او را بھ منزلھ محرابي مقدس میدانست، و بھ مردم تلقین میكرد كھ اطاعت از او وظیفھاي است كھ ھمھ 

باریس گادونوف بطرك، مسكو را از . كس میبایستي بھ عنوان قرضي كھ از خداوند گرفتھ است ادا كند
قریبا تا یك قرن مطران مذكور از لحاظ مقام با تزار رقابت ، و ت)١۵٩٨(تحت تسلط قسطنطنیھ بیرون آورد 
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ھنگامي كھ سفیري از طرف پاپ كلمنس ھشتم بھ مسكو آمد . میكرد و گاھي قدرت او را بھ خطر میانداخت
تا پیشنھاد كند كھ كلیساھاي ارتدوكس و كاتولیك تحت توجھ پاپ متحد شوند، پاریس این نقشھ را با تحقیر 

، و دستور داد كھ دعاھایي در حق او بھ ))مسكو امروزه رم واقعي و ارتدوكس است((: رد كرد و گفت
  . خوانده شود)) تنھا فرمانرواي عیسوي روي زمین((عنوان 

  ١۶٠۵-١۵٨۴: باریس گادونوف -٢

و ) مخوف(تزار فیودور ایوانوویچ فرزند بیكفایت ایوان چھارم . تا این ھنگام تنھا او فرمانرواي واقعي بود
فیودور مرگ برادر بزرگ خود را در زیر ضربات دیوانھوار پدر . خرین فرد از اخالف روریك بودآ

وي بھ منظور رھایي از خطرھاي قصر بھ مذھب توسل . خویش دیده و تحت نفوذ دیگران قرار گرفتھ بود
ي اداره جست، و اتباعش، اگر چھ او را شخص مقدسي میدانستند تصدیق میكردند كھ اراده الزم را برا

یكي از اعضاي آن، یعني . ایوان چھارم شورایي را براي ھدایت این جوان بھ كار گماشتھ بود. مردم ندارد
شوھر خواھر فیودور، كھ ھمان باریس گادونوف بود، زمام امور را بھ دست گرفت و فرمانرواي كشور 

  . شد

) ١۵٨۴(ا گذاشتھ بود كھ در این وقت ایوان چھارم از زن ھفتم خود پسري بھ نام دمیتري ایوانوویچ بھ ج
ھایي غیر از توطئھ ھاي خود او را بھ او  شوراي مذكور، براي حفظ آن كودك از توطئھ. سھ سالھ بود

، بھ عللي كھ تا كنون معلوم ١۵٩١اما او در سال . گلیچ، در صد و نود كیلومتري شمال مسكو، فرستاد
جھت ) از اعضاي شورا(ست شاھزاده و اسیلي شویسكي ھیئتي كھ بھ ریا. نشدھاند، در آنجا در گذشت

تحقیق در این قضیھ بھ او گلیچ رفت گزارش داد كھ آن كودك گلوي خود را ضمن یك حملھ صرعي بریده 
جرم باریس ھرگز محرز . اما مادر دمیتري مدعي بود كھ او بھ فرمان گادونوف بھ قتل رسیده است. است

آنگاه مادر دمیتري را بھ گوشھ گیري در . را مورد تردید قرار میدھندنشد، و بعضي از تاریخنویسان آن 
دمیتري بھ گروه قدیسان ارتدوكس . صومعھاي مجبور كردند و خویشان این زن را از مسكو بیرون راندند

  . ھا محو گشت افزوده شد و نام او بھ طور موقت از خاطره

نایب السلطنگي بھتر فرمانروایي كرد تا بعدا وقتي بر  باریس مانند ریچارد سوم، پادشاه انگلستان بھ ھنگام
وي اگر چھ تربیتي رسمي نیافتھ و شاید ھم بیسواد بود، لیاقت و كفایتي زیركانھ . تخت سلطنت نشست

باریس ادارات داخلي را اصالح . داشت، و بھ نظر میرسد كھ براي حل مشكالت روسھا جدا كوشیده باشد
را گرفت، بھ حمایت از طبقات متوسط و پایین برخاست، بھ منظور ایجاد كرد، جلوي پول پرستي قضات 

بھ قول یكي از تار ; اشتغال براي فقیران شھري عماراتي ساخت، و از آالم و بدھیھاي بردگان كاست
  )). ھمھ او را دوست داشتند((یخنویسان آن زمان،

ھنگامي كھ تزار فیودور . لش اعتماد داشتندگذشتھ از این، دولتھاي خارجي بھ او احترام میگذاشتند و بھ قو
بھ اتفاق آرا از گادونوف تقاضا كرد كھ تاج شاھي ) مجلس ملي(، زمسكي سوبور )١۵٩٨(اول در گذشت 

. وي اعتراض كرد و محجوبانھ خود را شایستھ سلطنت ندانست، ولي سرانجام پذیرفت. را بر سر بگذارد
تني چند از . نمایندگان را براي قبول پادشاھي او آماده كرده باشند اما تا اندازھاي گمان میرود كھ عامالنش

اشراف، كھ بھ سبب دفاع او از عوام خشمگین بودند، حق او را بھ سلطنت نپذیرفتند و جھت خلع او بھ 
پدر (باریس جمعي را بھ زندان افكند، گروھي را تبعید كرد، و فیودور رومانوف . توطئھ چیني پرداختند

چند تن از دشمنان شكست . را مجبور كرد كھ جامھ راھبان بر تن كند) زار سلسھ رومانوفنخستین ت
باریس، كھ در . خورده او بھ شكلي چنان مناسب و موافق با وضع باریس مردند كھ او متھم بھ قتل آنان شد

بیرون راند، این ھنگام در بد گماني و بیم میزیست، جاسوساني بھ نقاط مختلف فرستاد، افراد مظنون را 
نخستین او كاھش یافت و . دارایي آنان را ضبط كرد، و زنان و مردان را از دم شمشیر گذرانید محبوبیت

باعث شدند كھ عوام گرسنھ نتوانند در برابر دسیسھ ھاي مصرانھ  ١۶٠۴تا  ١۶٠٠محصوالت بد سالھاي 
  . اشراف، كاري بھ نفع او انجام دھند

pymansetareh@yahoo.com



جواني در لھستان ظاھر  ١۶٠٣در سال . خ، ادبیات، و موسیقي شھرت یافتھا در تاری یكي از این دسیسھ
شد و ادعا كرد ھمان دمیتري است كھ مردھاش میپنداشتند، و وارث قانوني تاج و تخت فیودور ایوانوونچ 

باریس بھ دالیل متقني او را گریشكا او ترپیف دانست كھ جامھ راھبي را از تن بیرون آورده و بھ . است
لھستانیھا، كھ از توسعھ روسیھ بیم داشتند، چون شخصي را در میان . خانواده رومانوف در آمده بودخدمت 

خود دیدند كھ بھ حال آنان مفید بود و تاج و تخت مسكو را از آن خود میدانست، شاد شدند و ھنگامي كھ 
. اظھار نشاط كردند دختري لھستاني را بھ زني گرفت و بھ كلیساي كاتولیك پیوست، بیشتر)) دمیتري((

سیگیسموند سوم، پادشاه لھستان كھ بتازگي عھدنامھ صلحي با روسیھ بھ مدت بیست سال بستھ بود 
یسوعیان با شوق و . ، مانع از آن نشد كھ دمیتري عدھاي داوطلب لھستاني بھ دور خود گرد آورد)١۶٠٢(

تري با چھار ھزار سرباز شامل تبعید دمی ١۶٠۴در اكتبر . ذوق بسیار بھ طرفداري از آن مدعي برخاستند
اشراف روسیھ، كھ بیطرفي . شدگان روسي، مزدوران آلماني، و سلحشوران لھستاني از رود دنیپر گذشت

كشاورزان فراري بھ قوایي كھ پیش میآمد پیوستند، : خود را اعالم كرده بودند، در نھان بھ او كمك رساندند
ند، سخنان دمیتري را باور كردند و پرچم او را بھ عنوان دفاع از مردم گرسنھ، كھ آماده فریب خوردن بود

در ایامي كھ عوام فریاد كنان و دعا خوانان . حقانیت سلطنت او و آرزوھاي یاس آمیز خود بر دوش گرفتند
این . از غرب بھ سوي مسكو پیش میرفتند، قزاقھا، كھ ھمیشھ آماده نزاع بودند، از جنوب بھ حملھ پرداختند

  . ت بھ صورت انقالبي در آمدنھض

لشكریان او . باریس، كھ این واقعھ را حملھاي از طرف لھستانیھا میپنداشت، قواي خود را بھ غرب فرستاد
گادونوف در میان . قسمتي از قشون دمیتري را شكست دادند، اما در مورد بقیھ كاري از پیش نبردند

حتي اشراف مسكو . عوام و اشاعھ نارضایي نمیشنیداطاقھاي كرملین خبري جز ازدیاد نفرات و پیشرفت 
جامھاي باده خود را بھ سالمتي دمیتري مي نوشیدند و بھ مردم میگفتند كھ او ھمان شاھزاده مقدسي است 

ھایي كھ  در این میان، باریس، پس از تردیدھا و اندوه. كھ توسط خداوند براي سلطنت برگزیده شده است
وي ). ١۶٠۵آوریل  ١٣(در گذشت  دارند،ز تاریخنویسان از آنھا آگاھي پوشكین و موسورگسكي بیش ا

اما باسمانوف و اشراف بھ حمایت از . فرزند خود فیودور را بھ اشراف و باسمانوف بطرك سپرده بود
در میان شوق و )) دمیتري دروغین((و فرزند گادونوف بھ قتل رسیدند، و زن . مدعي سلطنت برخاستند

  . ذوق عمومي بھ عنوان تزار سراسر روسیھ بر تخت نشست

   ١۶١٣- ١۶٠۵)): دروان آشوب(( -٣

تزار جدید فرمانرواي بدي نبود، و اگر چھ قامتي زیبا و چھرھاي گیرا كار بردن شمشیر و سوار شدن 
گذشتھ از این، ھوشي سرشار، بیاني فصیح، رفتاري خوشایند، و نوعي . اسب مانند اشرافزادھاي ماھر بود

ر امور اداري و وي كارمندان را با دقت د. سادگي طبیعي داشت كھ با تشریفات دربار سازگار نبود
. اما تفوق او بر محیط بیش از اندازه بھ چشم میخورد. لشكریان را با نظارت شخصي بھ شگفتي میانداخت

از خشونت و بیسوادي اشراف علنا انتقاد میكرد، و در نظر داشت كھ فرزندانشان را براي تحصیل بھ 
ا براي تاسیس دبیرستانھایي بھ ھمچنین در صدد بود كھ آموزگاران خارجي ر; كشورھاي غربي بفرستد

گذشتھ از این، بھ آداب روسھا میخندید، از اجراي مراسم آیین ارتدوكس خودداري . مسكو دعوت كند
میكرد، حاضر بھ احترام در برابر تصاویر قدیسین نمیشد، بیآنكھ آب مقدس بھ روي میز بپاشد ناھار 

وي اگر چھ نمیگفت كھ بھ . ، مصرف میكردمیخورد، و گوشت گوسالھ را، كھ شرعا حرام محسوب میشد
، زن لھستاني و كاتولیك خود را )و شاید ھم آن را ھرگز جدي تلقي نكرده بود(مذھب كاتولیك گرویده است 

خود او جمعي از لھستانیھا و ; ھمراه نماینده پاپ و گروھي از راھبان فرقھ فرانسیسیان بھ مسكو آورد
با اینھمھ در آمد خزانھ را آزادانھ خرج كرد، مواجب افسران . شتھ بودیسوعیان را در خدمت خویش نگاه دا

و از آنجا كھ ; را باال برد، و امالكي را كھ از خانواده گادونوف گرفتھ بود میان دوستان خود تقسیم كرد
بیقرار و جنگجو بود، در صدد مبارزه با خان كریمھ بر آمد و، با ارسال قبایي از پوست خوك جھت آن 

  . انرواي مسلمان، عمال بھ او اعالن جنگ دادفرم
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ھنگامي كھ مسكو را در نتیجھ اعزام قوا بھ جنوب تقریبا تخلیھ كرد، اشراف را بیم فرا گرفت كھ مبادا تزار 
  . راه را براي حملھ لھستانیھا بھ پایتخت باز كند

  . بھ منظور خلع او چیدندچند ھفتھ پس از جلوس دمیتري، دستھاي از اشراف بھ رھبري شویسكي توطئھاي 

شویسكي اعتراف میكرد كھ فرمان آن مدعي را تنھا براي رھایي از دست گادونوف گردن نھاده است و 
دمیتري از توطئھ آگاھي یافت . اكنون باید او را از كار بر انداخت و اشرافزادھاي حقیقي را بر تخت نشاند

معمول آن عده را بھ قتل برساند، دستور داد كھ  اما بھ جاي آنكھ طبق. و رھبران آن را دستگیر كرد
  . زمسكي سوبور آنان را محاكمھ كند

در این ھنگام این مجلس براي نخستین بار از ھمھ طبقات انتخاب شد و شویسكي و دیگران را بھ مرگ 
بسیاري از  .محكوم ساخت، اما بعدھا تزار آنان را تبعید كرد و پنج ماه بعد بھ آنان اجازه داد كھ بازگردند

مردم كھ او را فرزند ایوان مخوف پنداشتھ بودند احساس میكردند كھ چنین ترحم غیر معمول باعث خواھد 
ھاي خود را از  توطئھ كنندگان عفو شده دسیسھ. شد كھ اصل و نسب سلطنتي وي مورد تردید قرار گیرد

یار قرار داده بود، بھ آنان سر گرفتند و خانواده رومانوف، كھ دمیتري اعضاي آن را مورد لطف بس
دمیتري . شویسكي و پیروانش با ملتزمان مسلح خود بھ كرملین حملھ بردند ١۶٠۶مھ  ١٧در . پیوستند

. بخوبي از خود دفاع كرد و چندتن از مھاجمان را با دست خود كشت، اما مغلوب شد و بھ قتل رسید
سپس . ھادند، و فلوتي در دھانش گذاشتندجسدش را بھ میدان اعدام بردند، نقاب مضحكي بر چھرھاش ن

جسدش را سوزاندند و خاكسترش را با توپ بھ اطراف پراكندند تا دیگر كسي خود را بھ جاي شخص 
  . مردھاي جا نزند

تزار جدید تعھد كرد كھ بدون تصویب . اشراف پیروزمند شویسكي را با لقب واسیلي چھارم انتخاب كردند
ي را بھ قتل نرساند، ھیچ ملكي را ضبط نكند، و در كلیساي اوسپنسكي بھ كس) مجمع اشراف(مجلس دوما 

بھ كسي ) یعني زمسكي سوبور یا مجمع ھمھ طبقات(بدون تصویب شورا ((طور رسمي سوگند خورد كھ 
این تعھدات اگرچھ غالبا نقض شدند، در تكامل حكومت روسیھ مرحلھاي تاریخي بھ شمار .)) آسیب نرساند

  . میآیند

در شمال شورشي . بیشتر آناني كھ از خلع دمیتري متاسف بودند از شنیدن این قول و قرارھا آرام نشدنداما 
بھ وقوع پیوست، و در جنوب دمیتري دروغین دیگري بھ رھبري برگزیده شد وسیگیسموند سوم پادشاه 

دشمن سیگیسموند شویسكي از كارل نھم پادشاه سوئد، كھ . لھستان بھ طور غیر رسمي بھ او كمك رسانید
سیگیسموند بھ روسیھ اعالن جنگ داد، سردارش بھ . كارل قوایي بھ روسیھ فرستاد. سوم بود، مدد خواست

، بھ ورشو بردند، و او را مجبور كردند )١۶١٠(شویسكي را خلع كردند . نام زولكیوسكي مسكو را گرفت
كھ فرزند چھاردھسالھ سیگسیموند بھ دستھاي از اشراف روسیھ حاضر شدند . كھ جامھ راھبان بر تن كند

نام الدیسالوس را بھ عنوان تزار بشناسند، بھ شرط آنكھ استقالل كلیساي ارتدوكس حفظ شود و ارتش 
لھستان براي سركوبي شورشي اجتماعي كھ حكومت اشرافي روسیھ را تھدید میكرد بھ اعیان این كشور 

  . كمك كند

  . علت عمده این شورش، كھ جنبھاي مذھبي و میھن پرستانھ داشت، بھ رسمیت نشناختن تزار لھستاني بود

لھستانیھا او را دستگیر . بطرك ارتدوكس مسكو مردم را از اطاعت فرمانرواي كاتولیك رومي نھي كرد
رھبران . ن ساختكردند، و اگر چھ او در زندان در گذشت، اعالمیھ او سلطنت الدیسالوس را غیر ممك

مذھبي از مردم در خواست كردند لھستانیھا را، كھ بدعتگذاران كاتولیك رومي بودند، از كشور بیرون 
. چنین بھ نظر میرسید كھ دولت از میان خواھد رفت و روسیھ گرفتار ھرج و مرج خواھد شد. رانند

براي سلطنت در روسیھ  لشكري سوئدي نو و گو رود را بھ تصرف در آورد و شاھزادھاي سوئدي را
كشاورزان در شمال و جنوب، و قزاقان در جنوب از اطاعت الدیسالوس سر باز زدند و . پیشنھاد كرد
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اوضاع كشاورزي مختل شد، محصوالت غذایي كاھش . حكومتھایي از خود در ایاالت بھ وجود آوردند
بعضي از نواحي مردم بھ خوردن یافتند، حمل و نقل دچار نا امني گشت، قحط و غال باال گرفت، و در 

جمعي از عوام كھ شورش كرده بودند وارد مسكو شدند، و در آشوبي كھ بر پا . گوشت انسان پرداختند
پادگان سوئدي در كرملین تحصن جست و ; )١۶١١مارس  ٩(گشت قسمت اعظم شھر در آتش سوخت 

  . منتظر آمدن و كمك رساندن سیگیسموند شد

صابي بھ نام كوسمامینین از شورشیان كھ بر اثر آیین ارتدوكس بھ ھیجان در آمده در نیژني نو و گورود ق
بودند لشكر دیگري فراھم ساخت و از ھر خانوادھاي درخواست كرد كھ یك سوم دارایي خود را براي تھیھ 

دند اما مردم حاضر نبو. با این در خواست موافقت شد; وسایل حركت بھ سوي پایتخت در اختیار او بگذارد
مینین از شاھزاده دمیتري پوژارسكي تقاضا كرد كھ . زیر بار كسي جز رھبري صاحب عنوان بروند

او نیز پذیرفت، و لشكریان جدید، در حالي كھ روزه گرفتھ بودند و دعا میخواندند، بھ . سردار آنان شود
این . ر محاصره گرفتندسوي مسكو پیش رفتند و، بعد از ورود بھ این شھر، پادگان لھستاني كرملین را د
ھاي یوناني جھت ساختن  عده تا ھنگامي كھ مجبور بھ خوردن موش صحرایي، آدم، و جوشاندن دستنوشتھ

. دست از مقاومت برداشتند و رو بھ گریز نھادند ١۶١٢اكتبر  ٢٢سپس در ; آبگوشت شدند مقاومت كردند
یآمد، و ھنگامي كھ دو قرن بعد فرانسویھا از مدتھا آن سال در تاریخ روسیھ بھ عنوان سال نجات بھ شمار م

مسكو رانده شدند، روسھاي پیروزمند در پایتخت خود، كھ باز دچار حریق شده بود، بنایي بھ یادبود مینین 
نمونھ قھرمانانھاي براي آنان بھ جاي نھاده  ١۶١٢و پوژارسكي، یعني قصاب و شاھزادھاي كھ در سال 

  . بودند، بر پا ساختند

كي و شاھزاده دمیتري تروبتسكوي نمایندگان مذھبي و غیر نظامي ھمھ نواحي امپراطوري را پوژارس
ھاي مختلف اشراف  خانواده. دعوت كردند تا در شورایي براي انتخاب فرمانرواي جدید شركت كنند

، كھ شورا میخائیل رومانوف را. تدبیرھاي مختلفي بھ كار بردند، و سرانجام خانواده رومانوف پیروز شد
در آن وقت پانزده سال بیش نداشت، برگزید و عوام مسكو، كھ بسرعت دور ھم گرد میآمدند و بسرعت 

. مردم پس از آنكھ كشور را نجات دادند). ١۶١٣فوریھ  ١٢(تعلیم میگرفتند، او را فرمانرواي خود دانستند 
  . با فروتني دوباره آن را بھ اشراف سپردند

عي و شورش را از میان برد، بردگي را تایید و تمدید كرد، با دادن اینگریا دولت جدید ھرج و مرج اجتما
این عھدنامھ . بھ سوئد این كشور را آرام ساخت، و عھدنامھ صلحي بھ مدت چھارده سال با لھستان بست

باعث شد كھ فیودور رومانوف، پدر میخائیل كھ بھ دستور باریس جامھ راھبي پوشیده و نام فیالرت برخود 
میخائیل او را بھ عنوان اسقف بزرگ مسكو و مشاور خود . ھاده بود، از اسارت طوالني رھا شودن

روسیھ تحت رھبري . دانستند)) تزار دوم((برگزید، و این شخص بھ اندازھاي مقتدر شد كھ مردم او را 
ه آرامش مشترك این پدر و فرزند، با وجود شورشھا و جنگھاي دیگر، و پس از یك نسل آشوب، بھ دور

دوره ھرج و مرج كھ با مرگ باریس آغاز شده بود، با جلوس میخائیل بر تخت . متزلزل و ناپایداري رسید
  . در روسیھ فرمانروایي كرد ١٩١٧سلطنت پایان یافت، و این خود آغاز سلسلھ رومانوف بود كھ تا سال 

  فصل بیستم

  

  مبارزه طلبي اسالم

١۵۶۶ -١۶۴٨   
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I  -تركان عثماني  

مكشھاي سیاسي و مذھبي كشورھاي مسیحي، جمعي از متفكران از مشاھده بیطرفي ظاھري ضمن كش
اگر چھ مسلمانان از اسپانیا طرد شده بودند، . خداوند در مبارزه میان مسیحیان و مسلمانان ناراحت بودند

عصر  در حقیقت، این زمان; داراالسالم ھنوز عظیم بود و شامل اندونزي و شمال ھندوستان نیز میشد
كشورھاي اسالمي شامل افغانستان، ). ١۵٢۶١٧٠٧(درخشان سلطنت سلسھ مسلمان مغول در دھلي بود 

قسمت اعظم آسیاي مركزي، و سراسر ایران بود، یعني كشوري كھ در این دوره ھنر آن بھ كمال خود 
. رقابت میكرد در غرب ایران، امپراطوري عثماني قرار داشت كھ از حیث وسعت فقط اسپانیا با آن. رسید

ھاي دانوب، دنیپر، و دنیستر مسلط  بردھانھ; تركان عثماني ھمھ سواحل دریاي سیاه را در اختیار داشتند
بودند، و بھ خانھاي تاتار، از متفقین خودشان، كمك میكردند كھ كریمھ و دھانھ رود دون را تحت نظارت 

  . خود داشتھ باشند

در . عربستان، و ھمھ خاورمیانھ جزو امپراطوري عثماني بودھمچنین ارمنستان، آسیاي صغیر،سوریھ، 
اینجا مشھورترین شھرھاي قدیم و قرون وسطي قرار داشتند، مانند بابل، نینوا، بغداد، دمشق، انطاكیھ، 

طرسوس، ازمیر، نیقیھ، مكھ، و اورشلیم، جایي كھ مسیحیان بااجازه مسلمانان در آرامگاه مسیح بھ عبادت 
. ھاي بزرگ قبرس، رودس، و كرت جزو متصرفات عثماني بودند ر مدیترانھ خاوري جزیرهد. میپرداختند

مصر بھ : قسمت اعظم جمعیت شمال افریقا از دریاي سرخ تا اقیانوس اطلس را مسلمانان تشكیل میدادند
 طرابلس، تونس، الجزایر، و. وسیلھ پاشاھایي كھ از طرف سالطین عثماني منصوب میگشتند اداره میشد

ھاي محلي مسلماني بودند كھ درجھ اطاعت آنان از تركان عثماني با دوري و  مراكش تحت تسلط سلسھ
این دوره عصر فرمانروایي سلسلھ سعدیون . نزدیكي آنان از قسطنطنیھ تناسب معكوس داشت

در اروپا . در مراكش بود، و مراكش پایتخت آن، مركز تجارت و ھنر بھ شمار مي رفت) ١۵۵٠١۶۶٨(
، بالكان، مجارستان )معموال آتن و اسپارت(صرفات عثماني مشتمل بود بر نواحي میان بوسفور و یونان مت

از بوسني و آلباني تا نزدیكي ; ھاي ونیز تا صد و شصت كیلومتري وین، از طریق دالماسي تا دروازه
كاتولیكھا نبود، بلكھ  در آنجا، در وین محصور، اختالف عمده میان پروتستانھا و. آدریاتیك و قلمرو پاپ

  . ھاي مختلف مسیحي میزیستند در درون آن خط محاصره مسلمانان، فرقھ. میان مسیحیان و مسلمانان بود

قسطنطنطیھ بھ منزلھ دریچھاي بھ . اسالم ھر اندازه ھم بھ طرف غرب گسترش مییافت، باز شرقي بود
بھ اندازھاي با آسیا پیوستگي داشتند كھ  ھاي امپراطوري عثماني سوي اروپا بھ شمار میآمد، اما ریشھ

در بعضي از كشورھاي اسالمي گرماي بیابان یا مناطق . تركان مغرور حاضر بھ تقلید از غرب نبودند
سرزمینھاي غیر مسكون مردم را از امور بازرگاني بر كنار میداشتند، و . حاره باعث بیحالي افراد مي شد

مسلمانان بیشتر بھ . وپاي باختري حریصانھ بھ كار و كوشش بپردازندافراد نمیتوانستند مانند ساكنان ار
كارھاي دستي تغییر ناپذیر مسلمانان ظریف و زیبا، ولي . سكون رغبت داشتند و بھ سھولت قانع میشدند

كاروانھا آرام طي طریق . مستلزم وقت و سلیقھ بودند،و مردم نمیتوانستند بھ مقدار زیاد از آنھا تھیھ كنند
ھاي تمام آبي بھ  ردند، اما نمیتوانستند با كشتیھاي پرتغالي، اسپانیایي، انگلیسي، و ھلندي، كھ از راهمیك

با وجود این، بعضي از بندرھاي مدیترانھ، مانند ازمیر، در نتیجھ تبادل . ھندوستان میرفتند، رقابت كنند
اعتي آمیختھ بھ امید تحریض اسالم مردم را در جنگ بھ شج. كاال میان كشتي و كاروان ترقي كردند

مردم با سماع درویشان و رویاھاي . میكرد، ولي در روزگار صلح آنان را بھ اعتقاد بھ جبر وا میداشت
صوفیانھ آرام میشدند، و اگر چھ اسالم در آغاز علم را تشویق كرده بود، در این ھنگام فیلسوفان را 

علما كودكان . بیھوده قرون وسطایي ترغیب میكرد مرعوب میساخت و آنان را بھ مباحثات فضل فرو شانھ
در اینجا بود . را بھ آیین تسنن تربیت میكردند و مواظب بودند كھ اثري از عصر خرد در اسالم ظاھر نشود

گذشتھ از اینھا، در سرزمینھایي كھ . كھ، در كشمكش میان مذھب و فلسفھ، مذھب بھ طور قاطعي پیروز شد
در قسطنطنیھ، انطاكیھ، اورشلیم، و . ن گرفتند، اسالم بھ سھولت پیش رفتتركان عثماني از مسیحیا

اسكندریھ كلیساي مسیحي شرقي ھنوز از خود داراي بطرك بود، اما تعداد مسیحیان بسرعت كاھش 
در آسیاي صغیر ارمنیھا، و در مصر قبطیھا، بھ آیین عیسوي باقي ماندند، اما بھ طور كلي در . مییافت
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احتماال این تغییر مذھب داراي . ھاي مردم بھ اسالم گرویده بودند ، و شبھ جزیره بالكان، تودهآسیا، افریقا
اگر مردم ھمچنان مسیحي میماندند، از مناصب رسمي محروم میشدند، در ازاي : ھاي عملي بود انگیزه

لت بسپارند تا بھ خدمت نظام وظیفھ مالیات عمدھاي میپرداختند، و از ھر ده كودك یكي را میبایستي بھ دو
از طرف دیگر، مسیحیان مقیم كشورھاي . عنوان ینیچري براي خدمت در ارتش یا ادارات تربیت شود

اسالمي از آزادي مذھبیي برخوردار بودند كھ ھیچ فرمانرواي مسیحي حاضر نمیشد آن را بھ مسلمانان 
، مسیحیان ھفت كلیسا، و یھودیان مثال در ازمیر مسلمانان پانزده مسجد. مقیم كشورھاي مسیحي اعطا كند

در تركیھ و بالكان كلیساي ارتدوكس یوناني از طرف نمایندگان دولت عثماني حمایت ; ھفت كنیسھ داشتند
بھ عقیده پپیس، قسمت اعظم مجارستان از آن لحاظ تسلیم تركان شد كھ تحت تسلط عثماني از آزادي . میشد

ھاي مختلف مسیحي  این موضوع مسلما درباره فرقھ. ن كاتولیكمذھبي بیشتري برخوردار بود تا امپراطورا
كالونیھاي مجارستان و ترانسیلواني و پیروان اونیتاریانیسم كشور : ((سر تامس آرنلد مینویسد. صدق میكرد

و .)) اخیر ترجیح میدادند كھ از تركان اطاعت كنند، ولي بھ دست خانواده متعصب ھاپسبورگ نیفتند
یلزي مشتاقانھ بھ تركیھ عثماني مینگریستند و با طیب خاطر حاضر بودند كھ آزادي پروتستانھاي س((

داوري استاد مسلم مسیحي درباره تاریخ یونان .)) مذھبي را بھ بھاي اطاعت از مسلمانان خریداري كنند
  : جدید بیشتر قابل توجھ است

ي بھ برتري مسلمانان واقف بودند كھ بسیاري از یونانیھاي با استعداد و داراي اصول اخالقي بھ اندازھا
ھرگاه بھ عنوان فرزندان ملل خراجگزار بھ خدمت سلطان درنمیآمدند باز آیین اسالم را بھ میل و رغبت 

در این گونھ تغییر مذھبھا برتري اخالقي جامعھ عثماني بھ اندازه حس جاھطلبي افراد تاثیر . میپذیرفتند
   .داشتھ است

تاورنیھ، كھ بین سالھاي . تركان عثماني قرن ھفدھم دشوار است)) برتري اخالقي ((ارزیابي این 
تركیھ پر از : ((در كشورھاي اسالمي مسافرت و تجارت كرد، مینویسد ١۶٣٨١۶۴٣و  ١۶٣١١۶٣٣

ركان عثماني ت.)) ھا در كمین بازرگانان مینشینند دزداني است كھ دستھ دستھ بھ دور ھم گرد میآیند و در راه
ھاي غیر اجتماعي آنان را در زمان  اما ھمان مذھبي كھ جلو انگیزه; بھ نیكوكاري و آرامش مشھور بودند

تركان عثماني اسیران مسیحي را . صلح میگرفت، احساساتشان را در جنگ علیھ كفار بشدت برمیانگیخت
ركیھ میزیستند حملھ میكردند و بھ صورت برده در میآوردند، و بھ مسیحیاني كھ در مجاورت مرزھاي ت

با وجود این، تركان بمراتب كمتر از مسیحیاني كھ جھت گرفتن برده بھ شمال . آنان را بھ اسارت میبردند
در كشورھاي . افریقا حملھ میكردند بھ دادوستد برده میپرداختند و ظلم و شقاوت كمتري مرتكب میشدند

ي مسیحي رواج داشت، و تاثیرات آن مضرتر بود، حال اسالمي آزادي جنسي بمراتب بیشتر از كشورھا
جامعھ تركیھ تقریبا بتمامي مردانھ بود، و از آنجا . آنكھ معموال از حد معمول تعدد زوجات فراتر نمیرفت

كھ معاشرت زن و مرد خارج از خانھ مجاز نبود، مسلمانان بھ روابط ھمجنسي افالطوني یا جسماني 
در میان اقلیتي . ھاي زنانھ رواج داشت در گرمابھ) لسبیانیسم(نان با یكدیگر روابطي جنسي ز. میپرداختند

تعداد باسوادان در متصرفات اروپایي تركیھ در قرن . نسبتا زیاد، فعالیتي فرھنگي، و لو محدود، دیده میشد
ار با مالحظھ فھرست كتبي كھ حاجي خلیفھ از بیستوپنج ھز. ھفدھم شاید بیش از كشورھاي مسیحي بود

در الھیات، فقھ، . میتوان بھ وفور ادبیات پیبرد) ١۶۴٧(كتاب بھ زبانھاي عربي، تركي، و فارسي تھیھ كرد 
  علم پزشكي، معاني 

در میان تاریخنویسان احمدبن محمد مھمتر از ھمھ . بیان، تراجم احوال، و تاریخ صدھا كتاب وجود داشتند
و این اسم ماخوذ از دھكدھاي در الجزایر است كھ زادگاه او  ما او را بیشتر بھ نام المقري میشناسیم،. است

قسمت . ھاي اسالمي اسپانیا غالبا مورد استفاده ما قرار گرفتھ است كتاب او در مورد سلسلھ. بوده است
با وجود این، اثر قابل توجھي در ; اعظم كتاب او عبارت است از استنساخ یا خالصھاي از روایات قبلي

نھ تنھا سیاستھا و جنگھا را شرح میدھد، بلكھ از اخالق، قانون، زن، موسیقي، ادب، و  این عصر است، و
ھایي كھ بدانھا جنبھ انساني میدھد بھ صورت اثري زنده  پزشكي سخن میگوید و با جزئیات جالب و قصھ

در  فرمانروایان) ھمچنانكھ در ژاپن مرسوم است(تقریبا ھر ترك باسوادي شعر میگفت، و . در میآید
معروف است، )) فضولي((محمد ابن سلیمان، كھ بیشتر بھ . مسابقات با شوق و ذوق شركت میكردند
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اگر چھ ترجمھ انگلیسي بدي از اشعار او بھ عمل آمده و آنھا را . شعرھاي غنایي زیبایي سروده است
غداد تا زماني كھ شوھر نامربوط نشان میدھد، اما میتوانیم بھ معاني آنھا پي ببریم، چنانكھ میگوید زنان ب

بزرگترین شاعر غنایي عثماني پس از ) ١۶٠٠' فت(محمود عبدالباقي . نكردھاند نرم و گرم و محجوبند
آنكھ مدتي خواننده محبوب دربار سلیمان قانوني بود، پس از مرگ او، سي و چھار سال بھ آوازخواني 

كھ یكي از آنھا ممكن است بھ گوش  ھایي نوشت ھجو نامھ) ١۶٣۵' فت(نفي ارزرومي . اشتغال داشت
از . خداوند رسیده باشد، زیرا ھنگامي كھ سلطان مراد چھارم آن را میخواند، صاعقھاي بھ پاي او خورد

پس از چندي دوباره بھ دربار احضار . اینرو دیوان او را درھم درید و خود او را از قسطنطنیھ بیرون كرد
ھاي او رنجیده بود، فرمان داد سرش را از تن قطع  از ھجو نامھ شد، اما بیرام پاشاي وزیر، كھ از یكي

با  ١۶١٠مسجد سلطان احمد اول در سال . ھنرمندان عثماني ھنوز شاھكارھایي بھ وجود میآوردند. كنند
ھاي استادانھ، و تزیینات  شش مناره، گنبدھاي بسیار، ستونھاي عظیم رگھدار، طاقھاي موزائیكي، نوشتھ

در این . پنج سال بعد، احمد مسجد جامع زیباي ینیولیده را وقف زن محبوب خود كرد. شددرخشان ساختھ 
دوره دو مسجد عالي در دمشق ساختھ شدند، وسنان، معمار بینظیري كھ طرح مسجد سلیمان را ریختھ بود، 

 در. مسجدي در ادرنھ براي سلطان سلیم دوم ساخت كھ بھ عقیده جمعي بھترین مسجد قسطنطنیھ است
ساختن كاشیھاي ھنرمندانھ ھیچ تمدني از تمدن اسالمي فراتر نرفتھ است، مانند كاشیھاي مسجد سلطان 

احمد اول یا كاشیھاي زیباتري كھ زینتبخش آرامگاه سلطان سلیم دوم نزدیك مسجد ایاصوفیھ است، دستھ 
لھاي واقعي زیباتر از آنھا گ; گلھاي سفید و آبي در زمینھاي سبز و آبي با شاخ و برگھاي سرخ دیده میشوند

بھ سبب كاشیھاي پرجالي خود شھرت ) نیقیھ(نیستند و ممكن است بھ برتري آنھا حسد ببرند در این ازنیق 
در ھمین شھر بود كھ قسطنطین در سیزده قرن پیش بر مجمعي تاریخي كھ مسیحیت را تثبیت كرد -داشت 

  . زه مترپلیتن نیویورك میتوان دیدھاي بارزي در مو از این كاشیھا نمونھ - ریاست داشت

   

  

خوشنویسي . مینیاتور در تركیھ تقلیدي از آثار ایراني بود كھ بزودي آنھا را مورد بررسي قرار خواھیم داد
میگویند كھ یك سطر خط ( ھیچ كتابي در تركیھ چاپ نشد  ١٧٢٨بھ اندازھاي رواج داشت كھ قبل از سال 

ز تركان از ایرانیان پیروي در بافندگي نی). میرعماد در دوره حیات او بھ یك سكھ طال بھ فروش میرفت
ھاي تركیھ بافت ظریف، طراحي پیچیده، و رنگامیزي  قالیچھ. میكردند، اما از ھیچ قوم دیگر عقب نبودند

ھاي  حتي در قرن پانزدھم قالیچھ. ھاي ایراني را نداشتند، اما در تاریخ ھنر مقامي ارجمند دارند قالیچھ
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ا را در نقاشیھاي مانتنیا و بعدھا در آثار پینتوریكیو، پاریس تركیھ در غرب شھرت یافتھ بودند، زیرا آنھ
ھاي تركي مفروش شده بودند،  بسیاري از قصرھاي سلسلھ تودور با قالیچھ. بوردونھ، و ھولباین میتوان دید

ھاي گوبلن، كھ زندگي لویي  و بازار آنھا را در فرشینھ; حتي كرامول دلیر بیست و دو تختھ از آنھا داشت
  . غرب آگاه میشد كھ شرق ھم ھنر و ھم اسلحھ دارد. ھم را مجسم میكند، میتوانیم ببینیمچھارد

II - لپانتو   

اما فرمانروایان غرب بایستي مواظب اسلحھ تركان میبودند، زیرا سالطین عثماني اعالم كرده بودند كھ 
وسیع آنان بزرگترین و افراد و ثروت قلمرو . قصد دارند ھمھ اروپا را زیر سلطھ مسلمانان در آورند
. تعداد ینیچریھا بتنھایي بیش از پنجاه ھزار نفر بود. مجھزترین ارتش را در اروپا در اختیار آنان میگذاشت

شاید ھم نجات غرب و مسیحیت در وسعت امپراطوري عثماني بود، زیرا مسافتھاي بعید مانع از آن 
سالطین عثماني اگر چھ بیش از ھر سلسلھ مسیحي . میشدند كھ منابع پراكنده آن دولت در یك جا گرد آیند

بتدریج فاسد شدند، زیرا اوقات خود رادر حرمسرا میگذراندند و زمام ) ١٢٨٨١٩٢٢(بر سر كار ماندند 
امور را بھ دست وزیران زودگذري رھا میكردند كھ مقام ناپایدارشان آنان را بدین فكر میانداخت كھ براي 

پس از سلطان سلیمان قانوني  ١۵۶۶سلطان سلیم دوم، كھ در سال . بیندوزنددوره بركناري خویش ثروتي 
بر تخت نشست، مردي بیكفایت بود و تنھا كار مفیدي كھ انجام داد این بود كھ امور اداري و سیاسي را بھ 

. حمالت تركان بھ امپراطوري مقدس روم متوقف شد. دست محمد صوقللي وزیر تواناي خود سپرد
دوكات، صلح را خریداري كرد، و صوقللي توجھ  ٠٠٠,٣٠كسیمیلیان دوم، با پرداخت سالیانھ امپراطور ما

عربستان، كھ استقالل مذھبي خود را حفظ كرده بود، در این . خود را بھ شكار نزدیكتري معطوف داشت
رت و از آنجا كھ متصرفات ونیز در دریاي اژه ھنوز مانع تجا.بھ تصرف بابعالي درآمد) ١۵٧٠(ھنگام 

پاپ . كشتیھاي عثماني بودند، الال مصطفي با شصت ھزار سرباز عازم تصرف بھ آن شھر كمك كردند
بندر و قلعھ متعلق (چند فروند از كشتیھاي تركان، آنكونا  ١۵۶۶پیوس پنجم فراموش نكرده بود كھ در سال 

ت كھ مسلمانان اسپانیا، كھ از ظلم فیلیپ دوم میدانس. را تھدید كرده بودند) بھ پاپ و واقع در ساحل آدریاتیك
و نماینده آنان بخوبي پذیرفتھ شده ) ١۵۶٩(و ستم او بھ جان آمده بودند، از سلطان عثماني استمداد كردھاند 

امپراطور حاضر بھ جنگ علیھ تركیھ نبود، زیرا عھدنامھ صلحي با . اوضاع دیپلماتیك روشن بود. است
فرانسھ با ھر نقشھاي كھ . شرافتمندانھ و با اطمینان خاطر نقض كندسلطان بستھ بود و نمیتوانست آن را 

قدرت و اعتبار اسپانیا را باال میبرد مخالف بود و خود را دوستدار تركان معرفي میكرد تا از كمك آنان 
  . علیھ امپراطور استفاده كند

تحت تسلط اسپانیاي كاتولیك انگلستان بیم داشت كھ مبادا اتحاد با فیلیپ آن كشور را، در صورت پیروزي، 
و نیز نگران بود كھ مبادا اسپانیا، در نتیجھ فتح، بر آدریاتیك مسلط شود و بھ قدرت انحصاري . در آورد

  . ونیز در آن دریا خاتمھ دھد

وي مجبور بود قبول كند كھ . پاپ پیوس مدت یك سال زحمت كشید تا این تردیدھا را از میان برداشت
ھر سھ دولت اتحادیھ مقدسي ) ١۵٧١مھ  ٢٠(سرانجام . استفاده ونیز و اسپانیا قرار گیردعواید كلیسا مورد 

طي این مذاكرات، حملھ تركان بھ قبرس با تلفات سنگیني براي ھر دو . تشكیل دادند و آماده جنگ شدند
ار تن از نیكوزیا، پس از یك محاصره چھل و پنج روزه، سقوط كرد و بیست ھز. طرف ادامھ پیدا كرده بود

، )١۵٧١اوت  ۶(ھنگامي كھ تسلیم شد ; فاماگوستا تقریبا یك سال مقاومت كرد. اھالي آن بھ قتل رسیدند
تركان مدافع قھرمان آن، براگادینو، را زندھزنده پوست كندند و پوستش را با كاه انباشتند و آن را بھ عنوان 

قدس، كھ بدین گونھ تحریك شده بود، قواي خود اتحادیھ م. غنیمت جنگ ماركانتونیو بھ قسطنطنیھ فرستادند
كشتي و سرباز ) دشمن دیرین ونیز(ساووا، فلورانس، پارما، لوكا، فرارا، اوربینو، و جنووا . را گرد آورد

در ناپل، دون خوان اتریشي پرچم دریا ساالري را با تشریفات موقري از دست كاردینال دو . فرستادند
سپتامبر، پس از آنكھ یسوعیان و كاپوسنھایي كھ بھ آن قوم پیوستھ بودند  ١۶در . گرانول دریافت داشت

مراسم آیین قرباني مقدس را براي ملوانان و سربازان بھ جا آوردند، ناوگان از مسینا حركت كرد، از 
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در اینجا بود كھ خبر قتل عامھا و . جنوب ایتالیا و تنگھ اوترانتو گذشت، و بھ سوي جزیره كورفو پیش رفت
عطش انتقام ملوانان را برانگیخت، . شقاوتھایي كھ تركان پس از سقوط قبرس مرتكب شده بودند رسید

. از ملوانان برخاست!)) زنده باد عیسي مسیح! فتح! فتح((ھمچنانكھ دون خوان فرمان پیشرفت داد، فریاد 
در آنجا، در سواحل . ، ناوگان از طریق خلیج پاتراس بھ سوي خلیج كورنت حركت كرد١۵٧١اكتبر  ٧در 

سرباز،  ٠٠٠,٣۴توپ  ۵٧٠كشتي كوچكتر،  ۶٠كشتي شراعي،  ٢٢٢بندر لپانتو، نیروي دریایي ترك با 
كشتي شراعي  ۶كشتي شراعي،  ٢٠٧مسیحیان . پاروزن انتظار میكشید ٠٠٠,۴١ملوان، و  ٠٠٠,١٣

ملوان، و  ٩٠٠,١٢ سرباز، ٠٠٠,٣٠توپ،  ١٨٠٠كشتي كوچكتر،  ٣٠بزرگتر ونیزي با توپھاي سنگین، 
ناوگان مسیحیان پرچمي داشت كھ تصویر مسیح مصلوب بر آن نقش . پاروزن در اختیار داشتند ۴٣,٠٠٠
جناح . بر روي آن گلدوزي شده بود، در دست داشتند)) اهللا((تركان پرچم سلطان را، كھ كلمھ . شده بود

فرمان ونیزیھا مقاومت شدید را بھ  راست مسیحیان در برابر حملھ تركان منھزم شد، اما جناح چپ تحت
. صورت حملھ با انضباطي در آورد، و توپخانھ كشتیھاي بزرگ ونیزي ھزاران تن از تركان را ھالك كرد

. دون خوان بھ كشتي پرچمدار دستور داد كھ یكراست بھ كشتي علیپاشا، دریاساالر عثماني، حملھ برد
یك . سربازان كار آزموده دون خوان وارد كشتي ترك شدندھنگامي كھ این دو بھ ھم رسیدند، سیصد تن از 

سرنوشت جنگ . راھب كاپوسن، در حالي كھ صلیبي را در دست گرفتھ بود، آنان را بھ حملھ واداشت
ھنگامي تعیین شد كھ كشتي ترك بھ تصرف در آمد و سر بریده علي را بر روي چوب پرچم خود او 

فروند بھ  ١١٧; فروند از كشتیھاي آنان رو بھ گریز نھادند روحیھ تركان خراب شد، و چھل. گذاشتند
تن از تركان در  ٨٠٠٠بیش از . تصرف مسیحیان در آمدند، و پنجاه كشتي دیگر غرق یا طعمھ حریق شدند

در . نفر بھ اسارت افتادند، و اكثر آنان بھ عنوان برده بین فاتحان تقسیم شدند ٠٠٠,١٠جنگ ھالك شدند، 
كشتي و  ١٢مسیحیان . ده مسیحي كھ در كشتیھاي تركان پارو میزدند رھایي یافتندبر ٠٠٠,١٢حدود 
بدون تردید این . ھاي ایتالیا را از دست دادند نفر شامل اعضاي قدیمیترین و برجستھترین خانواده ٧۵٠٠

تن زخمي مسیحي دیده  ٧۵٠٠سروانتس، كھ در میان . جنگ بزرگترین نبرد دریایي دوران جدید بود
 .))نشودمھمترین واقعھ اعصار گذشتھ و حال است و شاید در آینده نظیر آن دیده ((د، گفت كھ آن جنگ میش

اگر فرسودگي پاروزنان، خرابي كشتیھاي فاتحان، و بھ وجود آمدن طوفاني سھمگین مانع از تعقیب تركان 
میان مسیحیان بر سر توزیع غنایم و . نشده بود، آن جنگ را میتوانستیم قاطعترین نبرد در تاریخ جدید بدانیم

كشتیھا را فراھم كرده و نیمي از ھزینھ از آنجا كھ اسپانیا نیمي از . انتساب افتخارات جنگي اختالف افتاد
اسیران ترك نیز . را پرداختھ بود، و ونیز یكسوم و پاپ یك ششم را، غنایم جنگي بھ ھمین نسبت تقسیم شدند

اسیر پاي در زنجیر دریافت داشت، و از سھم  ٣۶٠٠فیلیپ دوم . بھ ھمین ترتیب میان فاتحان بخش گردیدند
بعضي از رھبران مسیحي مایل بودند كھ اسیران . بھ دون خوان داده شدنداسیر بھ عنوان پاداش  ١٧۴پاپ 

مسیحي را كھ از كشتیھاي تركان آزاده كرده بودند بھ عنوان برده براي خود نگاه دارند، اما پاپ پیوس 
ھا  وقتي كھ مردم در كوچھ. ھنگامي كھ شھر را با تاج گل و ھنرمندي خود آراستند. پنجم مانع این كار شد

تیسین، تینتورتو، و ورونزه تصویرھاي عظیمي از آن . ھ ھم میرسیدند، یكدیگر را در آغوش میگرفتندب
نبرد كشیدند، و سباستیانو ونیرو، سردار ونیزیھا، چندین روز و شب مورد احترام و تجلیل قرار گرفت و 

گام حركت ناوگان از روحانیان و اشخاص غیر مذھبي رم، كھ از ھن. سرانجام بھ عنوان دوج برگزیده شد
مسینا اوقات خود را در اضطراب و دعا خواني گذرانده بودند، فریاد شادي بر آوردند و خدا را سپاس 

: پاپ پیوس پنجم، موجد پیروزي، با اداي این جملھ انجیل تقریبا حالت تقدیس بھ دون خوان داد; گفتند
مراسم قداس برپا داشتند، آتشبازي ). ١.۶)) (بودیحیي شخصي از جانب خدا فرستاده شد كھ اسمش ((

وي از فرمانروایان اروپا . پاپ از فاتحان خواست كھ ناوگان دیگري فراھم آورند. كردند، و توپ انداختند
گ مقدس بھ منظور طرد تركان از اروپا و فلسطین تقاضا كرد كھ از این فرصت استفاده كنند و در جن

و شیخ فرمانرواي عربستان سعید خواست كھ در حملھ بھ تركان با  ایرانھمچنین از شاه . شركت جویند
نیا حسد میبرد، چندي پس از نبرد لپانتو، بھ سلطان پیشنھاد اما فرانسھ كھ بھ اسپا. مسیحیان ھمكاري كنند

خبر این پیشنھاد، بھ انضمام عوامل دیگر، باعث شد كھ  .شودكرد كھ علیھ فیلیپ دوم با آن كشور متحد 
وي گرفتار مناقشات با انگلستان و . دیگري علیھ تركیھ عثماني منصرف شود فیلیپ دوم از تعقیب ھر اقدام

گذشتھ از این، خشمگین بود از اینكھ ونیز میخواھد . اوضاع آشفتھاي بود كھ آلوا در ھلند بھ وجود میآورد
انحصار تجارت در دریاي آدریاتیك را در دست داشتھ باشد، و بیم داشت كھ مبادا پیروزي دیگري بر 
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پاپ پیوس پنجم، كھ از . كان باعث تجدید قدرت ونیز شود و آن را بھ صورت رقیب اسپانیا در آوردتر
درگذشت، و اتحادیھ مقدس با مرگ او مضمحل  ١۵٧٢پیروزي و شكست فرسوده شده بود، در اول مھ 

  . شد

III  -انحطاط سالطین عثماني   

ان دیگري بھ عظمت ناوگان سابق كھ دراین ضمن، تركان، با جدیتي كھ باعث وحشت غرب شد، ناوگ
كشتي در دریاھا  ١۵٠ظرف ھشت ماه بعد از ناوگان عثماني مركب از . تقریبا نابود شده بود فراھم آوردند

ونیز، . منتظر كشتیھاي مسیحیان بود كھ بھ سبب وضع آشفتھ خود جرئت نداشتند از لنگرگاھا بیرون بروند
جنگ میشد، چون از ھیچ یك كمكي دریافت نمیداشت،با بابعالي  كھ از طرف ھمھ دولتھا تشویق بھ ادامھ

و نھ تنھا قبرس را بھ آن دولت داد، بلكھ غرامتي بھ سلطان پرداخت كھ ) ١۵٧٣مارس  ٧(صلح كرد 
با كمال اطمینان بھ ونیز پیشنھاد كرد كھ اگر با  ١۵٧٣صوقللي در سال . معادل بھاي فتح آن جزیره بود

اسپانیا متفق شود، دولت عثماني بھ ونیز كمك خواھد كرد كھ ناپل را بھ تصرف در تركیھ در جنگي علیھ 
از اینجاست كھ میتوانیم دریابیم دولت عثماني بھ . (آورد و از دست رفتن قبرس را بھ نحو اكمل جبران كند

تركان بر ونیز این پیشنھاد را رد كرد و اظھار داشت كھ قبول آن باعث تسلط .) ھیچ وجھ ضعیف نشده بود
در اكتبر، دون خوان، با تصرف تونس، براي اسپانیا افتخار جدیدي . ایتالیا و كشورھاي مسیحي خواھد شد

كشتي آن شھر را دوباره متصرف شدند و  ٢۵٠اما ظرف یك سال تركان عثماني با . كسب كرد
سپس براي تكمیل پیروزي  .اسپانیاییھایي را كھ بتازگي در آنجا اقامت گزیده بودند از دم شمشیر گذراندند

درگذشت، ولي صوقللي ھمچنان كارھا را اداره  ١۵٧۴سلطان سلیم دوم در . بھ سواحل سیسیل حملھ بردند
تاریخنویسان آغاز انحطاط قدرت عثماني را در دوره سلطنت مراد سوم . كرد و جنگ را ادامھ داد

اما این . ي فیلسوفان مسئلھاي استمیدانند كھ فیلسوفان را دوست میداشت، و این برا) ١۵٧۴١۵٩۵(
سلطان زنان را نیز دوست میداشت، و صدوسھ فرزند از زناني نھ بھ این زیادي بھ وجود آورد بافو، زن 

محبوبش، كھ كنیزي ونیزي بود و او را مسحور زیباییھاي خود ساختھ بود، در امور كشور مداخلھ میكرد 
ن رو قدرت صوقللي رو بھ ضعف نھاد، و ھنگامي كھ از ای. و براي اعمال نفوذ خود رشوه میگرفت

، ١۵٧٩پیشنھاد كرد رصدخانھاي در استانبول ساختھ شود، حس تعقیب عوام تحریك شد، و او در سال 
ھرجومرج ادامھ یافت، ارزش پول پایین آمد، ینیچریھا كھ پول . احتماال بھ اشاره مراد، بھ قتل رسید

ردند، رشوه خواري باعث فساد ادارات شد، و حتي یكي از پاشاھا بیارزش دریافت داشتھ بودند شورش ك
مراد بھ عیش و نوش پرداخت و در اثر فسق و فجور . ادعا كرد كھ بھ سلطان نیز رشوه داده است

بافو بر روحیھ فرزندش محمد سوم تقریبا بھ ھمان اندازه مسلط بود كھ سلطان سابق را دستنشانده . درگذشت
د سوم سلطنت خود را، طبق سنت، با كشتن نوزده تن از برادرانش آغاز كرد تا مردم محم. خود كرده بود

زیرا بسیاري از پسرانش بھ . اما كثرت فرزندان مراد این مسئلھ را دشوار میساخت. را بھ آرامش وا دارد
تركیھ جنگ با اتریش و ایران پیروزیھاي . فساد و ھرجومرج اشاعھ یافت. طورخطرناكي ھنوز زنده بودند

در ایران مواجھ [ شاه عباس بزرگ]سلطان احمد اول، كھ با قدرت شاه عباس اول صفوي . را خنثا كرد
  . شده بود، تصمیم گرفت كھ نیروي عثماني را در جبھھ شرق گرد آورد

ازاین رو براي آزاد كردن آن در غرب بھ عمال خود دستور داد كھ در سیتواتوروك عھدنامھ صلحي با 
، و این خود نخستین عھدنامھاي بود كھ تركان مغرور حاضر شدند در خارج )١۶٠۶(د سازنداتریش منعق

در این . دوكات بھ سلطان داد، اما از پرداخت خراج معاف شد ٠٠٠,٢٠٠اتریش مبلغ. از قسطنطنیھ ببندند
  . ھنگام ترانسیلواني بھ میل خود فرمان سلطان را گردن نھاد

و حاضر شد مقدار یك میلیون پوند ابریشم بھ عنوان غرامت جنگ ) ١۶١١(ایران نیز با تركیھ صلح كرد
روي ھم رفتھ این دوره مالزم با موفقیت و میانھروي بود، جز اینكھ یني چریھا پیوستھ شورش . بپردازد
وي با آنكھ كوشید از برادركشي سالطین جلوگیري . احمد مردي پرھیزكار و با حسن نیت بود. میكردند

  . راه توفیق نیافت كند، در این
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عثمان دوم در صد بر آمد كھ یني چریھا را تحت انضباط در آورد و آنان را اصالح كند، اما این عده 
ولي . اعتراض كردند، او را بھ قتل رساندند، و برادرش مصطفي را، كھ مردي احمق بود، بر تخت نشاندند

بھ برادرزاده دوازدھسالھ خود مراد چھارم  مصطفي بھ اندازه كافي عقل داشت و استعفا كرد و سلطنت را
یني چریھا وزیران اعظم را انتخاب میكردند و ھر گاه میخواستند كھ تغییري بھ وجودآورند، آنان را . سپرد

این عده بھ قصر سلطنتي حملھ بردند و زن سلطان را مجبور كردند كھ براي ارضاي آنان . میكشتند
، دوباره ظاھر شدند، سلطان جوان را تا اندرون تعقیب كردند، ١۶٣١ل در سا. سردابھاي گنجینھ را بگشاید

یكي از آنھا بھ نام حافظ حاضر شد كھ خود را قرباني . و خواستار اعدام ھفده تن از اعضاي دولت شدند
سلطان مراد، كھ ھنوز كاري نمیتوانست انجام دھد، بھ طرز . كند، آنان نیز او را قطعھ قطعھ كردند

انشااهللا شما مردان خون آشام، كھ از خدا نمیترسید و از پیغمبر :((نان را تھدید كرد و گفتبیھودھاي آ
اما چون منتظر فرصت بود، عدھاي از سربازان .)) خجالت نمیكشید، بھ عذاب وحشتناكي دچار خواھید شد

از . وفادار را بھ دور خود گرد آورد و رھبران شورشي را یكي پس از دیگري از میان برداشت
كوششھایي كھ بعدا بھ منظور شورش بھ عمل آمد با خشونت و وحشیانھاي جلوگیري شد، و خود سلطان 

وي ھمھ برادران خود را، بھ استثناي یكي كھ . گاه گاه مانند پطركبیر در اجراي حكم اعدام شركت میجست
دستور داد ھر كس را كھ بھ عقیده او بیآزار و احمق بود كشت و چون از اعمال قدرت سلطنتي لذت میبرد، 

میگویند روي ھم رفتھ صدھزار نفر در . تنباكو و تریاك استعمال كند یا قھوه و شراب بنوشد بھ قتل برسانند
تا مدت كوتاھي . دوره سلطنت او كشتھ شدند، و این عده غیر از كساني ھستند كھ در جنگ جان سپردند

  . بر بستنظم اجتماعي بر قرار شد، و ارتشا از ادارات رخت 

پیشنھاد یكي از . مراد، كھ در این ھنگام خود را حقا مصون میدانست علیھ ایرانیان وارد جنگ شد
، و )١۶٣٨(جنگجویان ایراني را جھت نبرد تن بھ تن پذیرفت، او را كشت، بغداد را بھ تصرف در آورد 

  . پیروزمندانھ عھدنامھاي منعقد كرد

سال بعد، در نتیجھ بیماري . از او با شادي فراوان استقبال كردند ھنگامي كھ بھ قسطنطنیھ بازگشت، مردم
  وي در این . نقرس كھ از میگساري بسیار ناشي شده بود، در گذشت

  . ھنگام بیست و ھشت سال بیش نداشت

جانشین او، ابراھیم اول، بر اثر تظاھر بھ حماقت، . پس از او، انحطاط تركیھ عثماني بار دیگر ادامھ یافت
در دوره سلطنت او كار ھرج و مرج و فساد دوباره باال . یغ بیداد برادر جان سالمت بھ در برده بوداز ت

اھالي . ونیزیھا داردانل را مسدود كردند. وي با ونیز بھ جنگ پرداخت و لشكري علیھ كرت فرستاد. گرفت
ممالك . را خفھ كردند رھبران ارتش سر بھ شورش برداشتند و سلطان. قسطنطنیھ گرفتار قحط و غال شدند

مسیحي غرب، با توجھ بھ سر گذشت ماجراي پاسداران امپراطور در روم قدیم، بھ این نتیجھ رسیدند كھ از 
ھاي وین  ظرف سي و پنج سال بعد، تركان دوباره خود را بھ دروازه. قدرت تركان نباید بیمي داشتھ باشند

  . رساندند

IV- ١۶٢٩-١۵٨٨: شاه عباس بزرگ  

  ق'.' ه ٨١٠٣- ٩٩۶

ھنگامي كھ [ ق'.' ه ٩٨۵١٠۴٨] ١۶٣٨تا ١۵٧٧از خوشبختي كشورھاي مسیحي غرب آن كھ از سال 
نخست فرانسھ و سپس آلمان گرفتار جنگھاي مذھبي بودند، تركان عثماني كھ میتوانستند مرزھاي غربي 

از مذاھب براي  در اینجا نیز. خود را بھ وین برسانند، توجھ خود را بھ جنگ با ایران معطوف كردند
تركان عثماني، كھ پیرو آیین تسنن بودند، ایرانیان را، كھ از مذھب . ارضاي حس قدرت طلبي استفاده شد

علت . بھ بعد غاصب میشمردند[ ع]تشییع تبعیت میكردند، بدعتگذار میدانستند و ھمھ خلفا را از علي 
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یت بھ حكمفرمایي بھ منظور كسب زمین، واقعي جنگ البتھ بیشتر دنیوي بود تا مذھبي، یعني عالقھ اقل
تركان بر اثر یك سلسلھ جنگ مداوم تا حدود فرات، قفقاز، و دریاي خزر پیش رفتند، و . منابع، و مالیات

پدرو تیشیرا مینویسد كھ بغداد در . تبریز پایتخت جدید ایران و پایتخت قدیم خلفا را بھ تصرف در آوردند
شھر معتبري بود كھ اعراب، تركان، و كلیمیان در بیست ھزار خانھ [ ق '.' ه ١٠٢۴] ١۶١۵حدود سال 

مردان . آجري آن، و در میان رفت و آمد زیاد گاوان، شتران، اسبان، خران، و قاطران باري، میزیستند
بسیاري از زنان زیبا بودند، و تقریبا ھمھ آنان ((لباس پاكیزه در برداشتند، و بر طبق گفتھ ھمان شخص 

یكي از ماموران رسمي مختص .)) ا داشتند و از میان نقابھایشان خیره خیره مینگریستندچشمان گیر
  . حفاظت از خارجیان بود

در شرق بغداد و فرات نواحي غیر متحد ایران قرار داشت كھ حدود آنھا در شمال باختري بھ قفقاز و 
ب بھ اقیانوس اطلس، و از دریاي خزر، در شمال خاوري بھ تركستان، در شرق بھ افغانستان، در جنو

این نواحي پراكنده بھ شخصي نیازمند بودند كھ آنھا را تحت لواي . جنوب خاوري بھ خلیج فارس میرسید
  . واحدي در آورد

  شاه عباس بزرگ پنجمین پادشاه از سلسلھ صفوي بود كھ شاه اسماعیل اول آن را 

   

  

طي سلطنت طوالني شاه طھماسب اول، دومین پادشاه . تاسیس كرد[ ق'.' ه ٩٠۵] ١۵٠٢در تبریز در سال 
پس از مرگ او، این قوم بھ ایران حملھ . این سلسلھ، كشور جدید ایران از حمالت تركان آسیب بسیار دید

كان از ماوراي در این ضمن، ازب. برد و ایاالت عراق، لرستان، و خوزستان را بھ تصرف در آورد
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جیحون فرود آمدند و ھرات، مشھد، و نیشابور را تصرف كردند و ایاالت خاوري ایران را بھ باد غارت 
، با )ق'.' ه ٩٩۶م،١۵٨٧. (عباس ھنگامي كھ در سن سي سالگي بر تختي نشست كھ پایتخت نداشت. دادند

پس از چند سال جنگ، ھرات را . تركان صلح كرد، و براي مقابلھ با دشمن ضعیفتر بھ سوي خاور شتافت
وي در این ھنگام مایل بود كھ بھ دفع تركان بپردازد، اما . تسخیر كرد و ازبكان را از ایران بیرون راند

ھا گرفتار ھرج و مرج شده بود و بھ آخرین  ارتش او بر اثر تلفات تقلیل یافتھ، و در نتیجھ حسادتھاي طایفھ
  . ھاي جنگي مجھز نبود وسیلھ

، دو انگلیسي ماجراجو، یكي بھ نام سر آنتوني شرلي و دیگري )ق'.' ه ١٠٠٧م،١۵٩٨(مقارن این احوال 
ھاي گرانبھا،  این دو نفر ھدیھ. برادر كوچكترش بھ نام رابرت، جھت ماموریتي تجاري وارد ایران شدند

ا كمك آنان بھ ارتش خود شاه عباس ب. تجربھ ھاي نظامي، و یك ریختھگر ماھر توپ را با خود آورده بودند
سر و صورتي بخشید، آن را با تفنگ و شمشیر مجھز ساخت، و ظرف مدت كوتاھي پانصد عراده توپ 

' ه ١٠١٢م،١۶٠٣(وي این نیروي جدید را علیھ تركان بھ كار برد، آنان را از تبریز بیرون راند. تھیھ كرد
ركان لشكر نیرومندي مركب از صد ھزار ت. و ایروان، شروان، و قارص را دوباره بھ دست آورد) ق'.

' ه ١٠١۴م،١۶٠۵(سرباز بھ جنگ او فرستادند، ولي شاه عباس با شصت ھزار نفر آنان را شكست داد
آذربایجان، كردستان، موصل، و بغداد دوباره جزو متصرفات ایران شدند، و تسلط شاه عباس از ). ق'.

  . فرات تا سند برقرار گشت

اي طاقت فرسا، شاھعباس شروع بھ ساختن پایتختي كرده بود تا، بھ سبب دوري، حتي پیش از این نبردھ
كمتر از تبریز در معرض حملھ مھاجمان واقع شود، و بر اثر خاطرات بیگانگان و قدوم اھل سنت كمتر 

و داراي ھشتاد ) البتھ نھ تحت ھمین اسم(اصفھان دو ھزار سال قدمت داشت . مورد اھانت قرار گرفتھ باشد
كیلومتري این شھر قدیمي، شاھعباس و مھندسانش میداني راست  ۵,١در حدود . زار نفر جمعیت بودھ

. متر ایجاد كردند و در اطراف آن درخت كاشتند ١۶۵و عرض  ۵١٠بھ طول )) میدان شاه((گوشھ بھ نام 
ي، مسجد شاه، در قسمت جنوب. ھایي ساخت كھ از باران و آفتاب در امان بودند وي در ھر دو سو گردشگاه

بقیھ محیط میدان بھ دكان، كاروانسرا، و . و در مشرق، مسجد شیخ لطف اهللا و یك قصر سلطنتي بر پا كرد
خیاباني بھ عرض دویست پا بھ نام چھار باغ ساخت، در )) میدان((در غرب. مدرسھ اختصاص یافت

ر ھر دوسوي این خیابان د. ھایي بر آن افزود اطراف آن باغھایي بھ وجود آورد، و حوضھا و چشمھ
یكي از پلھا بھ . زاینده رود، كھ داراي سھ پل بود، از میان شھر میگذشت. قصرھاي وزیران قرار داشتند

متر بود كھ راه سنگفرش شده وسیعي داشت و در ھر دو  ٣۵۵نام اهللا وردي خان ساختمان زیبایي بھ طول 
ھا، و آبشارھا  شھر جدید با جویھا، مخزنھا، فواره. سوي آن طاقھایي براي پیاده روھا ساختھ شده بودند

ھمھ این طرح نمونھاي عالي از شھرسازي در آن عصر بود كھ با ھر طرح دیگري . آبیاري و خنك میشد
بھ اصفھان [ ق.ه ١٨٠۴و ١٨٠٣] ١۶٧٣شاردن ھنگامي كھ در سال . در سایر كشورھا برابري میكرد

، تجاري، صنعت، و ھنر كھ ھزار و پانصد دھكده در رفت، از دیدن آن شھر بزرگ و مركز اداري
 ١۶٢شھر و حومھ آن داراي . پیرامون آن بودند و جمعیتي در حدود سیصد ھزار نفر داشت بھ شگفتي افتاد

 ١٠٧۵و  ١٠٧۴] ١۶۶۴تاورنیھ، كھ در سال . كاروانسرا بود ١٨٠٠گرمابھ، و  ٢٧٣مدرسھ،  ۴٨مسجد، 
اما جمعیت آن را یك دھم آن شھر . ن را بھ اندازه پاریس وسیع دانستاز اصفھان دیدار كرد، آ[ ق'.' ه

تخمین زد، زیرا ھر خانوادھاي از خود خانھ و باغي داشت، و بھ اندازھاي درخت در آنجا دیده میشد كھ 
در برابر ھر :((البتھ این تصویر دلپذیري است، اما تاورنیھ مینویسد. شھر بھ صورت جنگل در آمده بود

ھا نجاست و آشغال خود را در آن میریزند، و كشاورزان ھر روز میآیند و  اري است كھ خانوادهدري، تغ
ھا در  ھمچنین سوراخھاي كوچكي در دیوارھاي خانھ. ... آنھا را جھت كود دادن بھ مزارع خود میبرند

اتمھ بزنند و در آنھا ھا میبینند كھ ایرانیان خجالت نمیكشند از اینكھ جلو چشم ھمھ در برابر آنھا چمب كوچھ
شاه عباس كھ میدانست كشورھاي اروپایي از او سپاسگزارند كھ تركان را در مشرق سرگرم .)) ادرار كنند

ساختھ است، سر آنتوني شرلي و دیگران را بھ سفارت فرستاد تا با كشورھاي مسیحي روابط سیاسي 
ھنگامي كھ سفیران . كان، باز كندبرقرار سازد و راھي براي صدور ابریشم ایران، بدون واسطھ تر

شاه عباس . اروپایي بھ اصفھان آمدند، وي آنان را در قصرھا جا داد و بھ آنان آزادي مذھبي كامل عطا كرد
پنج ھزار نفر ارمني را كھ در نبردھاي با تركان بھ اسارت گرفتھ بود بھ صورت برده در نیاورد، بلكھ بھ 
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ان مركزي براي خود بسازند، و بدین ترتیب از فعالیت تجاري و آنان اجازه داد كھ در نزدیكي اصفھ
ارامنھ در آنجا كلیساي خود را بر پا كردند و آن را با آمیزھاي از تمثالھاي . زرنگي آنان استفاده كرد

گاھي شاه عباس بھ این فكر میافتاد كھ ھمھ مذاھب را بھ صورت . مسیحي و تزیینات اسالمي آراستند
گذشتھ از این در حالتي واقع گرایانھتر از .)) صلح را در آسمان و زمین برقرار سازد((و واحدي در آورد 

وي ملت خود را تشویق میكرد كھ مشھد را بھ . تعصب شیعیان براي تقویت روحیھ ملي استفاده میكرد
شھد را كیلومتري میان اصفھان و م ١٢٨٠و خود او مسافت ; منزلھ مكھ خود بدانند و بھ زیارت آن بروند

  . پیاده پیمود تا اخالص و ھدایاي خود را عرضھ كند

مانند اولیاي كلیسا در مغرب، پشیزھاي مستمندان را بھ صورت مساجدي در میآورد كھ عظمت و زیبایي و 
بود كھ )) مسجد شاه((جالبترین ساختمان پایتخت جدید . صفاي آنھا بھ منزلھ افتخار ھمھ و متعلق بھ ھمھ بود

میدان شاه بھ منزلھ باشكوه آن . بنا نھاد[ ق'.' ه ١٠٢٠١٠٣٨] ١۶١١١۶٢٩ن را بین سالھاي شاه عباس آ
توجھ شخص نخست بھ . چنین بھ نظر میرسد كھ ھمھ آن میدان بھ مدخل وسیع آن منتھي میشود. است
اوند ھاست كھ موذن وحدت خد ھاي پیش آمده آنھا معطوف میشود، و از این مناره ھاي پھلو و كنگره مناره

  . را اعالم میكند

سپس توجھ ما با دیدن كاشیھاي درخشاني كھ مدخل را مزین میكنند، و ھمچنین با خطوطي كھ در اطراف 
در ایران . آنھا نوشتھ شده و حاكي از تقدیم این مكان مقدس از طرف شاه عباس بھ خداوندند، جلب میشود

رنسي دیده میشود كھ با گلھاي سفید مزین شده در داخل، طاق مق. حتي الفبانویسي ھنري بھ شمار میرود
  . است

سپس بھ محوطھ داخلي كھ در فضاي باز است و بعد بھ طاقھاي دیگري در داخل مسجد و زیر گنبد بزرگ 
باید دوباره بیرون برویم تا بھ مشاھده گنبد و خط كوفي با شكوه و شكل برجستھ و زیبایي آن . میرسیم

روي زمینھ نیلگون ) عربانھ(یھاي لعابدار آبي و سبز بھ نقشھاي آرابسك بپردازیم كھ رویش را با كاش
حتي امروزه یكي از زیباترین ساختمانھاي جھان ((با وجود گذشت روزگار، این مسجد . پوشاندھاند

م،  ١۶٠٣١۶١٨. (مسجد شیخ لطف اهللا كھ آن را شاه عباس بھ افتخار پدر زن موقر خود ساخت.)) است
مدخل آن زیبا و محرابش از كاشي . داراي ھیبت كمتر و ظرافت بیشتري است) ق'.' ه ١٠١٢١٠٢٧

ظریف است، اما بیش از ھمھ داخل آن داراي زیبایي شگفتانگیزي است و شامل نقوش آرابسك، اشكال 
در اینجا ھنر انتزاعي را میبینیم، ولي با منطق و . ھایي با طرح كامل و یك شكل است ھندسي، و چنبره

ختي كھ ھرج و مرج مبھوت كنندھاي بھ عقل عرضھ نمیكند، بلكھ نظمي قابل فھم و آرامشي سبك و سا
  . عقالني را میرساند

در اینجا بود . در قسمت شرقي میدان، شاه عباس تخت رو بازي زیر طاق بزرگي، یعني عالیقاپو، ساخت
در پشت این  .میكردتماشا  كھ بزرگان را بھ حضور میپذیرفت، یا مسابقات اسبدواني یا چوگان بازي را

دروازه باغھاي سلطنتي قرار داشتند و شامل قصرھایي بودند كھ شاه از آنھا جھت مقاصد مختلف استفاده 
بسیار دید، ھنوز پابرجاست، و آن عبارت یكي از آنھا بھ نام چھلستون، كھ از گذشت روزگار آسیب . میكرد

است از اطاق بارعام و محل جلوس بر تخت كھ داراي بیست ستون از جنس چنار است كھ روي آنھا را 
درھاي . آیینھكاري كردھاند، و تاالر درازي نیز دارد كھ مزین بھ تصویرھایي از وقایع زندگي شاه است

. ھاي گل آراستھ بودند وي آنھا را با مناظري از باغھا و چنبرهقصر از چوب جالیافتھ ساختھ شده بودند و ر
  گچبریھاي . دو لنگھ از این درھا بھ موزه مترپلیتن نیویورك برده شدھاند
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در اینجا نیز ھنر انتزاعي از لحاظ منطق و طرح بھ كمال . طالیي و رنگي سقف اطاق بارعام ھنوز باقیند
  . رسیده است

او نیز مانند . بسیار و از لشگرگاه خود امور قلمرو وسیع خویش را اداره میكردشاه عباس از قصرھاي 
ھا و پلھایي ساخت، و  اكثر فرمانروایان بزرگ بھ ھر مرحلھ از زندگي اتباعش عالقمند بود، این پادشاه راه

ھمچنین صنایع دستي، تجارت خارجي، و استخراج معادن را . فرسنگھا راه را با سنگ مفروش كرد
گذشتھ از این، شھرھاي آسیب دیده مانند مشھد، قزوین، تبریز و ھمدان را تعمیر كرد، . شویق نمودت

این پادشاه غالبا : ((تاورنیھ مینویسد. سدھایي ساخت، آبیاري را تسھیل كرد، و آب آشامیدني بھ شھرھا آورد
اصفھان میگشت، و مواظب مانند افراد عادي، بھ بھانھ خرید و فروش، در اطراف ; جامھ مبدل میپوشید

روزي دو نفر گرانفروش یافت و دستور داد كھ آنھا را . بود كھ كدامیك از بازرگانان گرانفروشي میكند
بھ سبب وجود نقص در نظارت و پلیس، مقصود از شدت مجازات جلوگیري از تمرد .)) زنده بھ گور كنند

  . قانوني بھ شمار میرفت طبیعي افراد بود، و این راه طریقھاي شرقي براي استقرار

شاید چون شاه عباس مدتھا در جنگ گذرانده بود این بیرحمي در وجودش تشدید یافتھ بود، و براي 
وي حتي یكي از فرزندانش را كشت، و ; ترساندن افراد یا انتقام گرفتن از آنھا از آن طریقھ استفاده میكرد

ھمین پادشاه شعر میگفت، جھت امور خیریھ پول  با وجود این،. دستور داد چشم دیگري را بیرون آرند
مرگ او بھ دوره عظمت ھنر و فرمانروایي سلسلھ صفوي . میپرداخت، و صنایع مختلف را تشویق میكرد

پایان داد، اما نظم و ترتیبي كھ بر اثر كوششھاي ھماھنگ او بھ وجود آمده بود تقریبا یك قرن دیگر دوام 
شتن عدھاي پادشاه بیكفایت، توانست تا دوره انقراض خود و تسلط افاغنھ سلسلھ صفوي، با وجود دا. یافت
ھنر دوره صفوي حتي در آن دوره انحطاط سیاسي . پایدار بماند[ ق'.' ه ١١٣۵١١۴٣] ١٧٢٢١٧٣٠در 

  . جزو محصوالت مھذب ذوق و مھارت بشر بھ شمار میرفت
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V- ١٧٢٢-١۵٧۶: ایران در دوره صفوي   

   ق'.' ه ١١٣۵- ٩٨۴

اجازه بدھید دوره سلسلھ صفوي را از مرگ شاه طھماسب اول تا پایان آن یكجا مورد مطالعھ قرار دھیم، 
چند تن از جھانگردان غربي شرحھاي جالبي . زیرا این تكامل فرھنگي است كھ با تاریخ اروپا تناسب ندارد

كشیش كیوسینسكي كھ ; ور بوددر این كش ١۶٠٠پدرو تیشیرا كھ در سال : درباره ایران این دوره نوشتھاند
در اصفھان میزیست و كتابي تحت عنوان [ ق'.' ه ١١٣۵] ١٧٢٢و [ ق'.' ه ١١١۴] ١٧٠٢بین سالھاي 

بھ ) ق'.ژان تاورنیھ كھ مسافرتھاي خود را ; تاریخ انقالب ایران نگاشت كھ شامل ھمھ دوره صفوي بود
ن كھ سرگذشت اقامت خود را در ایران از سال ژان شارد; تركیھ، ایران، ھندوستان، و خاور دور شرح داد

وي اگر چھ نزدیك خلیج فارس گرفتار باد سام . در ده جلد نوشت[ ق'.' ه ١١٧٨١١٩١] ١۶٧٧تا  ١۶۶۴
زیبایي دالنگیزي در ((او اصفھان را در تابستان بھتر از پاریس یافت و چنان . شد ، بھ ایران دل باخت

خودم نھ میتوانم آن را از یاد ببرم، نھ از تعریف آن براي دیگران : ((دید كھ چنین نوشت)) ھواي ایران
بھ عقیده او، آسمان روشن ایران در ھنر این كشور تاثیر كرده و جال و رنگ درخشاني بھ .)) خودداري كنم

وي معتقد بود كھ ایرانیان از اختالط خود  .استآن بخشیده و خوشبختانھ در روح و جسم ایرانیان اثر داشتھ 
با مردم گرجستان و قفقاز سود بردھاند، و میگفت كھ گرجیھا و قفقازیھا، دلیرترین و زیباترین افراد 

ان و شعراي این بھشت حاصلخیز و اقامتگاه خلفاي جواھرنش. جھانند، اما بھ زیبایي اسبان ایراني نیستند
ھاي آبي كھ بھ منزلھ  شیرین سخن، بر اثر حمالت مغوالن، تجزیھ قدرت دولت، و خراب شدن راه

و كشف راه ; ھاي تجاري، رو بھ ویراني نھاده بود شریانھاي حیاتي ھستند، و ھمچنین بر اثر تغییر راه
دي از فعالیت باز داشتھ بود، اما تماما آبي از اروپاي باختري بھ ھندوستان و چین، ایران را از لحاظ اقتصا

[ ق'.' ه ٩٢١] ١۵١۵در سال . ھا تا خلیج فارس انجام میگرفتند بعضي امور تجاري از طریق رودخانھ
اما در . پرتغالیھا ھرمز، بندر عمده خلیج، را بھ تصرف درآوردند و مدت یك قرن آن را در دست داشتند

بھ كمك كشتیھاي كمپاني انگلیسي ھند شرقي، پرتغالیھا  ارتش شاه عباس كبیر،[ ق'.' ه ١٠٣١] ١۶٢٢سال 
  . را از ھرمز بیرون راند

ساخت، و دادوستدي كھ در آنجا انجام میگرفت  بندرعباسسپس شاه عباس بندر دیگري در آن حوالي بھ نام 
كاروانھا ھنوز از طریق ایران از غرب بھ شرق میرفتند و . ق ھنر و تجمل دوره سلطنت او شدباعث رون

خانھ دارد، بسیاري  ٠٠٠,٢۶تیشیرا عقیده داشت كھ حلب . ضمن راه ثروتي نیز در شھرھا باقي میگذاشتند
بھ گفتھ او، در این بنا . از آنھا از سنگ تراشیده ساختھ شده بودند، و بعضي از آنھا در خور امیران بودند

  . ھاي عمومي پاكیزه و زیبا وجود داشت شھر، مسلمانان، و كلیمیان میزیستند و در آن گرمابھ

بیشتر صنایع كشور ھنوز در مرحلھ كارھاي دستي، یعني قرون وسطایي، طاقت فرسا، ھنرمندانھ، و كند، 
بنابر گفتھ شاردن، . كاشتھ میشداما حلب یك كارگاه ابریشم داشت، و تنباكو در سراسر كشور . بودند

ایرانیان روش مخصوصي براي تصفیھ دود داشتند، بھ این ترتیب كھ دود را از میان آب میگذراندند و بدین 
كشیدن قلیان بھ صورت یكي از .)) از تمام مواد روغني و ناخالص تنباكو تصفیھ میكردند((وسیلھ آن را 

شاه عباس یك نمونھ .)) ضر بودند غذا نخورند، ولي قلیان بكشندآنھا حا((نیازمندیھاي ایرانیان درآمد و 
وي این عادت را دوست نداشت، و روزي كوشید درباریان را با نیرنگي از این كار باز ; استثنایي بود

بدین معني كھ مقداري سرگین بھ جاي تنباكو در سر قلیان آنان ریخت و اظھار داشت كھ آن ماده . دارد
است كھ والي ھمدان بھ وي تقدیم كرده است، درباریان آن را كشیدند و در خوبي آن داد  محصول گرانبھایي

لعنت بھ : ((شاه عباس فریاد زد.)) رایحھ آن مثل بوي ھزار گل است: ((سخن دادند، حتي یكي از آنان گفت
در دربار شاه ھر كس كھ داراي لیاقت و ادب بود میتوانست .)) آن دوایي كھ از سرگین تمیز داده نمیشود

لباس زن و مرد و ھمھ طبقات اصوال یكسان و عبارت از جامھ . ترقي كند، زیرا اشرافیت موروثي نبود
بھ دور )) معموال از پارچھ ابریشمي گلدار((بلندي بود كھ تا زانو میرسید، آستینھاي تنگي داشت، كمربندي 
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ود را نزدیك قوزك پا باال میزدند، و عمامھاي آن میبستند، پیراھني پنبھاي زیر آن میپوشیدند، شلوارھاي خ
جامھ گرانبھایي كھ قدري با جامھ مردان فرق داشت بر ((براساس نوشتھ تاورنیھ، زنان . بر سر میگذاشتند

زنان در اندرون میزیستند و بندرت از خانھ بیرون میآمدند، )). تن میكردند و مثل مردان شلوار میپوشیدند
قسمت اعظم اشعار عاشقانھ از طرف . ایرانیان از لحاظ جنسیت بر سھ نوع بودند. و ندرتا پیاده میرفتند

تامس ھربرت، از انگلیسیھاي مقیم دربار شاه عباس، پسرھاي زیبایي میدید . مردان بھ پسران خطاب میشد
ایشان ھ موي مجعدشان روي شانھ; كھ جامھ زربفت در بر، عمامھ پولكدار بر سر، و نعلین زیبا بھ پا دارند

شاردن در این زمان نقصاني در جمعیت . ھایشان گلگون است ریختھ است، چشمانشان رقصان، و گونھ
  :ایران میدید و میگفت این وضع دو علت دارد

اوال، بھ سبب تمایل ناشایستھ ایرانیان است كھ آن گناه نفرت انگیز و مخالف طبیعت را در مورد زن و مرد 
  . مرتكب میشوند

زنان در آنجا پیش از موقع آبستن میشوند، فقط مدت . مردم است[ جنسي]بب آزادي مفرط ثانیا، بھ س
مردان نیز . كوتاھي بارور ھستند، و بھ محض آنكھ سنشان از سي سال گذشت پیر و فرسوده شمرده میشوند

ه میگیرند ، خیلي زود با زنان نزدیكي میكنند، در این كار راه افراط میپویند، و اگر چھ از چندین زن بھر
ھمچنین تعداد زیادي از زنان ھستند كھ خود را عقیم میكنند و داروھایي . بھ ھمان نسبت بچھدار نمیشوند

سھ یا چھار ماھھ حاملھاند، شوھرانشان بھ زنان دیگر ) ھنگامي كھ(علیھ آبستني بھ كار میبرند، زیرا 
  . ي چندماھھ در شكم دارندمیپردازند و شایستھ نمیدانند با زناني ھمبستر شوند كھ كودك

اگر چھ مذھب اسالم شرابخواري را نھي كرده . با وجود تعدد زوجات، زنان روسپي بسیار نیز دیده میشدند
نام اروپایي این گیاه از كلمھ . ھاي بسیاري نیز وجود داشتند قھوھخانھ. است، عده زیادي میگساري میكردند

ھاي  گرمابھ. بدن بیش از پاكیزگي گفتار اھمیت میدادند بھ پاكیزگي. گرفتھ شده است)) قھوه((عربي 
فراواني دیده میشدند كھ گاھي آنھا را ھنرمندان آراستھ بودند، اما بیحرمتي بھ مقدسات و وقاحت بسیار نیز 

و شاردن عقیده )). ریاكاران و چاپلوسان بزرگي ھستند((تاورنیھ مینویسد كھ ایرانیان . بھ چشم میخورد
مھربانترین مردم روي زمینند، غیرمتعصب و ((قوم بیش از اندازه متقلبند، اما میگوید كھ  دارد كھ این

و روي ھم رفتھ متمدنترین ... مھمان نوازند، جالبترین آداب و مودبترین اخالق و چربترین زبانھا را دارند 
  . د را با آواز میخواندندایرانیان بھ موسیقي عالقھ داشتند، و شاعرانشان معموال اشعار خو)). ملت مشرقند

با توجھ بھ محبوبیت شاعران ایراني در دربار امپراطوران مغول میتوان بھ برتري آنان پي برد، اما كسي 
شنیدھایم كھ عرفي . نظیر فیتزجرالد پیدا نشد كھ اشعارشان را بھ یكي از زبانھاي اروپایي ترجمھ كند

اما كدام . او خود را برتر از سعدي میدانست; بوده استشیرازي بزرگترین شاعر ایراني در قرن شانزدھم 
یك از ما ھرگز سخني درباره او شنیده است اشعارش را بیش از خود او دوست داشتند، و این موضوع از 

  : كھ براي لذت بردن از بیماري مھلك او بھ دیدنش رفتھ بودند استنباط میشود)) دوستاني((قول 

ستان فصیح بھ دور بالش و بستر ستاده چون منبر یكي بھ ریش كشد دست و تن او فتاده در این حال و دو
روزگار وفا با كھ كرد جان پدر بھ جاه و مال فرومایھ دل نباید بست كجاست دولت ((كج كند گردن كھ 

جان من ((یكي بنرمي آواز و گفتگوي حزین كند شروع و كشد آستین بھ دیده تر كھ )) جمشید و نام اسكندر
یكي بھ چرب زباني سخن طراز شود كھ )) این ره است و باید رفت تمام راھروانیم و دھر راكب بر ھمھ را

اي وفات تو تاریخ انقالب خبر فراھم آي و پریشان مدار دل زنھار كھ نظم و نثر تو من جمع میكنم یكسر ((
ي فھرست دانش و پس از نوشتن و تصحیح میكنم انشا بھ مدعاي تو دیباچھاي چو درج گھر چنانچھ ھست

فرھنگ چنانچھ ھستي مجموعھ صفات و ھنر بھ نظم و نثر در آویزم و فرو ریزم اگر چھ حصر كمال تو 
   خداي عزوجل صحتم دھد بیني كھ این منافقكان را چھ آورم بر سر)) نیست حد بشر

ان فرانسوي او نیز بنا بر رسم رفت، چنانكھ ھنرمند. بود[ تبریزي]رقیب عرفي در شعر صائب اصفھاني 
اما پس از دو سال بھ اصفھان بازگشت و ملك الشعراي دربار شاه . و فالندري در آن عصر بھ رم میرفتند
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صائب تا اندازھاي فیلسوف بود و اشعار حكیمانھ بسیار سروده است، مانند این . عباس دوم صفوي شد
  :ابیات

مختلف تعبیرھا چاره ناخوشي وضع  گفتگوي كفر و دین آخر بھ یك جا میكشد خواب یك خواب است اما
جھان بیخبري است اوست بیدار كھ در خواب گران است اینجا موج از حقیقت گھر بحر غافل است حادث 

  چگونھ درك نماید قدیم را مرا بھ روز قیامت غمي كھ ھست این است كھ روي مردم عالم دوباره باید دید

اگر نتوانیم موسیقي شعر فارسي را درك كنیم، الاقل میتوانیم از ھنر دوره صفوي لذت ببریم، زیرا ھنر بھ 
مھارت و باریك بیني و سلیقھاي كھ در ایران طي دو ھزار . منزلھ زباني است كھ ھمھ كس آن را میفھمد

سي، كنده كاري روي چوب، سال بھ وجود آمده بود در این ھنگام در معماري، سفالگري، تذھیب، خوشنوی
ھاي جھانند  ھایي از آنھا امروزه زینت بخش موزه فلزكاري، پارچھ بافي، پرده بافي و قالیبافي كھ نمونھ

در این . چنانكھ گفتیم، بھترین سبك معماري در دوره شاه عباس اول در اصفھان بوجود آمد. جلوھگر شد
و در اینجا بود كھ شاه سلطان ) ق'ه ١٠۵٢م  ١۶۴٢(را ساخت  اشرفشھر بود كھ شاه عباس دوم تاالر 

یكي از ((حسین، در روزگار زوال سلسلھ صفوي، مدرسھ مادر شاه را بنیان نھاد كھ بھ قول لرد كرزن 
دیگر نیز شاھكارھاي معماري بھ وجود آمدند، مانند اما در شھرھاي )). ھاي مجلل ایران است خرابھ

در نیشابور كھ اكنون )) قدمگاه((در شیراز، بقعھ خواجھ ربیع در مشھد، محل مقدس )) مدرسھ خان((
  . ویران ولي دوستداشتني است، و مسجد كبود ایروان

طبق برنامھ، از  شاه عباس در اصفھان مدرسھاي براي پیشرفت نقاشي تاسیس كرد و در آنجا شاگردان،
روي مینیاتورھاي مشھوري كھ زیبایي طرح و ظرافت رسم آنھا بر موضوعات و شكلھایشان برتري 

در این ھنگام، ظاھرا تحت نفوذ اروپاییان، نقاشاني كھ كارشان كشیدن . داشت تصویرھایي میكشیدند
  بدین ترتیب ; تصویرھاي غیرمذھبي بود از سنت اسالمي منحرف شدند

در اینجا نتیجھ . كھ مینیاتورھایي ساختند كھ در آنھا شكل بشري بھ عنوان موضوع اصلي بھ شمار میآمد
در نقاشیھاي دوره رنسانس منظره نخست مورد توجھ : كار برخالف نتیجھاي بود كھ در ایتالیا دیده شد

ستقالل فرد در اصالحات شاید بر اثر انحطاط ا(نبود، سپس بھ طور ضمني در زمینھ تابلو كشیده شد، بعد 
اما در نقاشیھاي اسالمي شكل آدمي نخست مطرح نبود، سپس بھ ; مقدم بر شكلھا بھ شمار آمد) كاتولیكي

شاید بھ ھمان نسبت كھ استقالل فرد با افزایش ثروت زیاد (طور ضمني ظاھر شد، و تنھا در مراحل آخر 
سبز جامھ را میبینیم كھ پرندھاي روي مچ خود  چنانكھ در قوشباز یكي از اشراف. حائز اھمیت شد) میشد

زمینھ كوچك این تصویر عبارت از گلھایي طالیي است، و در شاعري نشستھ در باغ ھر یك . گرفتھ است
بدعت دیگر در نقاشي دیواري بود كھ نمونھاي از آن را . از جزئیات تصویر حاكي از ظرافت ایراني است

رگ ھنوز كوشش خود را بیشتر وقف تزیین قرآن یا كشیدن تصویر در اما استادان بز. در چھلستون دیدیم
آثار ادبي مانند شاھنامھ فردوسي، و گلستان سعدي میكردند، و موالنا حسن بغدادي نسخھاي از آنھا را با 

  . آب طال مصور كرده است

ت شاھانھ بھ در نقاشي این دوره دوم عصر صفوي، رضا عباسي، كھ نام شاه را جھت سپاسگذاري از حمای
پس از او ھنر راه . شھرت او تا یك نسل بیش از شھرت بھزاد بود. نام خود افزود، باالتر از ھمھ بود

در این ضمن، سبك . حساسیت ھنرمند و پاكیزگي و ظرافت طرح او بھ افراطي زنانھ گرایید. انحطاط پیمود
تور در دربار مغول و حتي در معماري ایراني، كھ تحت نفوذ سبك ھندي قرار گرفتھ بود، در نقاشي مینیا

خوشنویسي ھنوز .)) فصل تازھاي در ھنر اصفھاني بیش نبود((بھ عقیده گروسھ، تاج محل . آن تاثیر كرد
شاه عباس میرعماد را بھ سبب نسخھ نویسیھاي دقیق او از كتابھاي . ھنري عمده در ایران بھ شمار میآید

كتابھا . بھ رضا عباسي بھ سبب مینیاتورھایش احترام میگذاشتقدیمي بھ ھمان اندازه دوست میداشت كھ 
ھم از لحاظ شكل و ھم از لحاظ محتوا مورد توجھ بودند، كتابي كھ خوب صحافي شده بود، مانند یك ظرف 

ھنرمندان پشت جلد را نظیر تابلوھاي خود با كمال افتخار امضا . زیبا، بھ چشم و حس المسھ لذت میبخشید
اثر محمد : ((كھ جلد چرمي طالكوبي متعلق بھ اوایل قرن ھفدھم داراي این مضمون استمیكردند، چنان
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و مورخ )) علي رضا((، و جلدي كاغذي، كھ با الك نقاشي شده است، داراي امضاي ))صالح تبریزي
  . ھر دو جلد بسیار زیبایند. است[ ق'.' ه ١١٢۵] ١٧١٣

گنبدھا ھم ھستند بعد از گنبدھا نظر انسان را بھ خود در شھرھاي ایران، كاشیھاي نقاشي شدھاي كھ روي 
جلب میكنند، و دوام آنھا انسان را بھ یاد آن ھنر سرامیك سازي میاندازد كھ این دوام را بھ این درخشندگي 

  . افزوده است

ه كاشیھاي لعابدار شوش متعلق بھ دور. تثبیت رنگ بھ وسیلھ لعاب دادن با آتش، ھنري قدیمي در ایران بود
از عیارھاي طال، نقره، مس و سایر فلزھا . در آن زمان در نوع خود كامل بودند) م.ق ۴٠٠(ھخامنشي 

سپس كاشیھا را . براي ساختن رنگھاي درخشانتر، مثال سرخ یاقوتي و آبي فیروزھاي، استفاده میكردند
  دوباره در كوره میگذاشتند 

   

  

  موزه ھنرھاي زیبا، بستن. شاعري نشستھ در باغ
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  . اكنون در موزه مترپلیتن. كاشیكاري دوران صفوي، احتماال از كاخ چھلستون اصفھان
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احتمال دارد كھ ارامنھ براي ساختن كاشیھاي . تا گل و لعاب آنھا محكمتر شوند و قرنھا باقي بمانند
نیاتورھا ظریف طرح آنھا مانند طرح می. كلیساھاي خود در جلفا از سفالگران ایراني استفاده كرده باشند

كاشیھاي نقاشي شده در مجموعھ كوركیان، كھ منسوب بھ اصفھان و نیمھ دوم قرن ھفدھمند، از آنھا . است
  . زیباترند

سفالگران اصفھان و كاشان و سایر شھرھا ظروف لعابي مانند كاسھ، گلدان، بشقاب، بطري، تنگ 
از كاشي براي . ف لعاب خورده بود میساختندھاي مختل دستھدار، و فنجان كھ بھ رنگھاي متنوع روي زمینھ
شاه عباس ظروف چیني را از چین وارد كرد، و . پوشاندن دیوارھاي مسجد و قصرھا استفاده میكردند

ھمچنین بر اثر تشویق این . سفالگران كوشیدند كھ از آنھا تقلید كنند، اما خاك درست و مھارت دقیق نداشتند
فلزكاران در حكاكي و . و شیراز سعي كردند از شیشھ ونیزي تقلید كنند پادشاه بود كھ صنعتگران اصفھان

ساختھ شده [ ق'.' ه ٩٨٧] ١۵٧٩یك نمونھ خوب آن كھ در سال . منبتكاري روي برنج مھارت داشتند
در موزه آرمیتاژ . عبارت از یك شمعدان ایراني است كھ در موزه مترپلیتن نیویورك مضبوط است

  . از طال وجود دارد كھ مرصع بھ قطعات زمرد خوش تراش و درشت است لنینگراد غالف شمشیري

طراحان، بافندگان، رنگرزان قسمت عمدھاي از شھر اصفھان را . پارچھ بافي صنعت و ھنر عمدھاي بود
محصوالت آنان قسمت اعظم صادرات . بھ خود اختصاص داده بودند و شماره آنان بھ ھزاران نفر میرسید

ھاي گلدوزي شده در  میدادند و شھرت ایران در بافتن اطلس، مخمل، تافتھ، و پارچھایران را تشكیل 
شاه عباس ھنگامي كھ میخواست ھدیھ مخصوصي بھ كسي بدھد، . اطراف و اكناف جھان بیشتر میشد

ھایي كھ وي  تعداد جامھ: ((شاردن مینویسد. معموال یكي از شاھكارھاي بافندگي ایران را انتخاب میكرد
ھایي ابریشمي و زري بر تن  در موارد رسمي، شاه و درباریان جامھ)). ترتیب میبخشد بیشمار است بدین

ھنر : ((ھمچنین مینویسد. میكردند، و در نظر شاردن ھیچ درباري از این حیث بھ پایھ دربار ایران نمیرسد
راتب یكدستتر و رنگرزي در ایران ظاھرا بیش از اروپا پیشرفت كرده است، و رنگھاي ایراني بھ م

قطعاتي از آنھا جزو اشیاي پربھاي . نظیر مخملھاي كاشان در ھیچجا بافتھ نمیشد.)) روشنتر و ثابتترند
در میان غنایمي كھ پس از طرد تركان . ھاي بستن، نیویورك، سان فرانسیسكو و واشینگتن ھستند موزه

یك تختھ قالي از مخمل ابریشمي زري ) ق'.' ه ١٠۶٨م،  ١۶٨٣(عثماني از وین بھ دست مسیحیان افتاد 
  . بود كھ ظاھرا در اصفھان و در دوره شاه عباس بافتھ شده بود

منسوجات ایراني در زمینھ طرح و بافت در پھنھ قالي و قالیچھ بھ حد اعالي خود رسیدند، و در عصر شاه 
ي قالي بھ اندازه لباس او در نظر ایران. عباس این ھنر در ایران بھ آخرین مرحلھ پرافتخار خود نایل شد

ایرانیان در خانھ خود اثاث زیادي جز قالي : ((تامس ھربرت در قرن ھفدھم چنین نوشت. حایز اھمیت بود
ھیچ . آنان روي زمین غذا میخورند و مثل خیاطان چھار زانو مینشینند... و مقداري اسباب مسي ندارند 

در .)) د، و سرتاسر خانھ یا اطاق پوشیده از قالي استفرد معمولي نیست كھ قالي خوب یا بدي نداشتھ باش
  این زمان رنگ قالیھا سرخ شدید یا سرخ شرابي بود، اما طرح قالیھا، براي حفظ تعادل با این افراط كاري، 
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موزه آرامش بخش بود، شاید تنھا از آن لحاظ كھ نقشي اساسي را با منطقي : قالي ایراني، از مسجد اردبیل
این نقش ممكن بود ھندسي باشد، و تغییراتي كھ باعث زیبایي ھندسھ اقلیدسي . نده نشان میدادنداقناع كن
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بیشتر اوقات طرح قالیھا مربوط بھ گلھا بودند و محصوالت مورد پسند باغھاي ایراني . میشدند بیپایان بودند
ان قرار داشتند یا ھمین را بھ طرزي غني ولي منظم در نظر ما مجسم میكردند، مانند گلھایي كھ در گلد

طور ریختھ شده بودند، یا گلھایي كھ فقط در عالم خیال وجود داشتند، و دنبالھ آنھا داراي نقوش آرابسك 
ھا، و آبھاي  ھا، باغچھ درختھا، بوتھ. گاھي نیز از روي خود باغ طرحھایي میكشیدند. زیبا و دنبالھدار بود

یا طرح قالي در اطراف ترنج بزرگي بود كھ در ھر گوشھ . جاري ھمھ را بھ صورت ھندسي نشان میدادند
  . آن آویزي بھ چشم میخورد، یا ممكن بود جانوراني را نشان دھد كھ در شكار یا مشغول جست و خیز باشند

نخھا را بھ صورت تارھاي عمودي روي دستگاه بافندگي : پس از آن، زحمت و شكیبایي بیپایاني الزم بود
ھاي كوچكي از پشم یا ابریشم رنگي در میان  فقي پود را از میان آنھا میگذراندند، و گرهمیكشیدند، نخھاي ا

 ٢۵/۶]در یك اینچ مربع . و طرح قالي را بھ وجود میآوردند)) خواب((تارھا میزدند و بدین ترتیب 
. ره باشدگره، یا در قالیچھاي بھ مساحت ھشت متر مربع، نود میلیون گ ٢٠٠,١ممكن بود [ سانتیمتر مربع

بھ نظر میرسد كھ بردگي را در میان این ھنر بافتھ باشند، اما كارگر از دقت و ظرافت كار بھ خود میبالید، 
چنین قالیھایي . زیرا ھرج و مرج مواد را بھ صورت ھماھنگي و نظم، و اجزا را بھ صورت كل درمیآورد

ھا را با آنھا میآراستند،  صرھا، مساجد، و خانھرا در چندین شھر در ایران، افغانستان، و قفقاز میبافتند و ق
  . یا آنھا را بھ عنوان ھدایاي گرانبھا بھ پادشاھان مقتدر یا دوستان میدادند

)) ابر((از لحاظ . قالیھا و تذھیب كاریھاي ایراني در قرون شانزدھم و ھفدھم بھ طرز مشابھي تكامل یافتند
سپس بھ نوبھ خود در آثار ھنري تركي و ھندي تاثیر كردند،  و سایر طرحھا تحت نفوذ چین قرار گرفتند، و

محصول قالي ایران براساس [ ق'.' ه ١٢٠۵و  ١٢٠۴] ١٧٩٠تا سال . و در دوره صفوي بھ كمال رسیدند
كمیت بود، و قالیھا را با كیفیتي نازلتر و كمیتي بیشتر براي عرضھ بھ بازار، مخصوصا بازارھاي 

ن وجود، در میان آنھا نیز قالیھایي استثنایي دیده میشدند كھ از لحاظ بافت، رنگ، و با ای. اروپایي، میبافتند
  . طرح در ھیچ یك از نقاط جھان نظیر نداشتند

وضع ایران و اسالم در آخرین دوره اعتالي قدرت و ھنر آنھا چنین بود تمدني كامال متفاوت با تمدن غرب 
ما را كافر و مادي میدانستند، از اینكھ تحت تسلط زنان  مسلمانان. و گاھگاه بھ طرزي موھن مخالف آن

ھاي ما بھ  بودیم و بیش از یك زن نمیگرفتیم بھ ما میخندیدند، و گاھي سیل آسا براي خراب كردن دروازه
در ایامي كھ اختالفي بزرگ میان مسلمانان و مسیحیان بود، نمیبایستي از ما انتظار . حركت درمیآمدند

تمدنھا ھنوز با یكدیگر رقابت میكنند، اما بھ . تمدن اسالمي را درك یا از ھنر آن تمجید كنیمداشتھ باشند كھ 
شرق صنایع . طور كلي باعث خونریزي نمیشوند، و اكنون میتوانند متقابال یكدیگر را تحت نفوذ قرار دھند

میشود و طالب غرب از ثروت و جنگ خستھ ; و اسلحھ ما را اقتباس میكند و بھ صورت غرب در میآید
و شرق بتواند ما را بھ ; شاید بتوانیم بھ شرق كمك كنیم تا بر فقر و خرافات فایق آید. آرامش درون است

شرق غرب، و غرب شرق است، و این دو با یكدیگر تالقي . فروتني در فلسفھ و بھ ظرافت در ھنر برساند
  . خواھند كرد

  فصل بیست و یكم

  

  نبرد قاطع امپراطوران

١۵۶۴ -١۶۴٨  
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I - امپراطوران  

امپراطوري مقدس روم، با آنكھ بھ قول ولتر نھ مقدس بود و نھ رومي، تركیبي ھیبتآور از  ١۵۶۴در سال 
كشورھاي نیمھ مستقل بود، مانند آلمان، لوكزامبورگ، فرانش كنتھ، لورن، سویس، اتریش، بوھم، 

اطور ماكسیمیلیان دوم از خانواده قدیمي ھمھ این سرزمینھا از امپر. موراوي، و قسمتي از مجارستان
  . ھاپسبورگ اطاعت میكردند

پس از . بر سر كار باقي ماند ١٨٠٨بر امپراطوري مسلط شده بود، تا سال  ١۴٣٨این خانواده كھ در سال 
ھاپسبورگھاي : استعفاي شارل پنجم، خانواده ھاپسبورگ نیمي از اروپا را میان دو شعبھ خود تقسیم كرد

مچنان بر امپراطوري حكمفرمایي كردند، و ھاپسبورگھاي اسپانیا امور اسپانیا و متصرفات آن را اتریش ھ
در تاریخ بندرت دیده شده است كھ خانوادھاي تا این مدت طوالني در این ھمھ كشور . زیر نظر گرفتند

  . حكومت كرده باشد

د، زیرا كشورھاي تشكیل دھنده از سلطنت ھاپسبورگھا در امپراطوري بیش از اسپانیا آزادیخواھانھ بو
لحاظ حكومت، اقتصاد، زبان، مذھب، و خصایص نژادي بھ اندازھاي با یكدیگر تفاوت داشتند كھ حتي 
قدرت و اعتبار ھاپسبورگ ھم نمیتوانست مانع شود كھ این قواي گریز از مركز آن امپراطوري را بھ 

دیت امپراطوري، كھ گاه گاه تشكیل . یاوردصورت اتحادیھ سستي از كشورھاي مغرور خودمختار در ن
جلسھ میداد، محدود كردن قدرت امپراطور را آسانتر از بھ تصویب رساندن قوانیني دانست كھ مورد قبول 

و ھفت امیر برگزیننده امپراطور با قولھایي كھ در ازاي انتصاب او بھ این مقام از وي ; ھمھ كشورھا باشد
این امیران برگزیننده عبارت بودند از پادشاه بوھم، . ارت میكردندگرفتھ بودند در كارھاي او نظ

یعني اسقفھاي اعظم كولوني، )) انتخاب كنندگان روحاني((فرمانروایان ساكس، براندنبورگ، و پاالتینا و 
امپراطور بھ طور مستقیم تنھا بر اتریش، ستیریا، كارینتیا، كارنیوال، و تیرول، گاھي بر . تریر، و ماینتس

درآمد مستقل از این سرزمینھا بود، . بوھم، موراوي، سیلزي، و قسمت باختري مجارستان فرمان میراند
اگر پول دیگري میخواست، میبایستي آن را از دیت امپراطوري كھ اختیار پول را در دست داشت تقاضا 

  . كند

رگزیننده تخت و تاج درگذشت، امیران ب ١۵۶۴در سال ) برادر شارل پنجم(ھنگامي كھ فردیناند اول 
امپراطوري را بھ پسرش ماكسیملیان دوم كھ پادشاه بوھم و مجارستان نیز بود سپردند، وي چون اخالق 

ھمھ از پرتو آفتاب طبیعت و خلق خوش او، محبت و ادبش . خوبي داشت، براي فرمانروایي مناسب نبود
، و اگر ھوش و عدم تعصبش را در نظر نسبت بھ تمام طبقات، و فكر روشن و قلب صافش استفاده میكردند

بیاوریم و تشویقي را كھ او از علم و موسیقي و ھنر میكرد بھ این صفات بیفزاییم، تصویر مرد نجیبي را بھ 
  . دست میآوریم كھ بھ طرزي باور نكردني بھ سلطنت رسیده بود

ظ لوتري را بر كاتولیك ترجیح این پادشاه بیشتر در آیینھاي مقدس بھ شراب و نان ھر دو اھمیت داده، وعا
و ھنگامي كھ مجبور شد یا دوباره آیین كاتولیك ; داده، و از این لحاظ موقعیت خود را بھ خطر انداختھ بود

ضمنا پروتستانھا را از . را بپذیرد یا دست از سلطنت بردارد، از حیث ظاھر آیین كاتولیك را پذیرفت
بارتلمي را كشتار توده مردم دانستھ، و بھ ویلیام آو آرنج وي كشتار سن . تعرض دشمنان بر كنار داشت

در عصري كھ . اجازه داده بود كھ قوایي در آلمان براي مبارزه با آلوا در ھلند فراھم آورد) اورانژ/ گیوم د(
ھاي امپراطوري نمونھ جالبي از رواداري اعم از مذھبي و  دوره تعصب و جنگ بود، بھ كشورھا و فرقھ

، حاضر نشد كھ آخرین مراسم را طبق نظر كلیساي رم )١۵٧۶(در بستر مرگ . بن نشان دادصلح بدون ج
  . انجام دھد، ولي ھمھ كشورھاي امپراطوري بر روان او رحمت فرستادند

ماكسیملیان دوم امیران برگزیننده را متقاعد كرده بود كھ فرزندش رودولف را برگزینند، و حال آنكھ در او 
رودولف دوم ذاتا بدگمان و عبوس . نتایج تربیتي میدید كھ مخالف توافق مذھبي بودندخصایص اخالقي یا 

pymansetareh@yahoo.com



وي بھ عنوان وارث فیلیپ دوم براي تحصیل بھ اسپانیا فرستاده شده بود، و یسوعیان این كشور . بود
انھا این امپراطور پس از جلوس بر تخت، آزادي پروتست. نگذاشتھ بودند كھ او موافق رواداري مذھبي شود

را بسختي محدود كرد، جلو اجراي مراسم آنان را گرفت، و، تا اندازھاي بحق، اعالم داشت كھ شدت 
ھاي پروتستانھا با یكدیگر باعث تخریب صلح و ثبات امپراطوري خواھد  مناقشات مذھبي و اختالف فرقھ

زیست، و ھیچ گونھ پیرایھ بسادگي می. اما از صفاتي كھ پدرش را محبوب ساختھ بود كامال بیبھره نبود. شد
ھنگامي كھ یكي از برادرانش از رفتار خوب او با طبقات پایین انتقاد كرد، . امپراطوري بر خود نمیبست

ما اگر چھ بر اثر مقام و نسب خود برتر از دیگرانیم، نباید فراموش كنیم كھ بھ سبب : ((وي در پاسخ گفت
  )). انیمنقاط ضعف و نقایص خود با بقیھ افراد بشر یكس

تقریبا ھر علم و ھنري را . وي چندین زبان آموخت. رودولف دوم در حقیقت ترجیح میداد كھ دانشمند باشد
ھاي زیادي از  ھا، اقسام فراواني از گیاھان، و نمونھ ھاي گرانبھایي از تابلوھا، مجسمھ فرا گرفت، مجموعھ
ھاي بسیاري بنا  را گرامي داشت، و مدرسھ گذشتھ از این، شاعران و تاریخنویسان. جانوران فراھم آورد

این امپراطور نھ تنھا در ریاضیات، فیزیك، شیمي، ھیئت، و پزشكي بلكھ در كیمیاگري و علم احكام . كرد
  . ھمچنین بھ تحقیقات نجومي تیكوبراھھ و كپلر كمك مالي كرد. نجوم نیز تبحر یافت

كھ آن را پایتخت خود (وي چون در پراگ . كردندآنان زیجھاي نجومي زیجھاي رودولفي را بھ او اھدا 
بھ بعد دیگر در  ١۵٩۴از سال . سرگرم علوم بود، وقتي براي ازدواج یا حكمروایي نداشت) قرار داد

از امضاي اوراق رسمي خودداري كرد، و اختیارات خود را  ١۵٩٨جلسات دیت شركت نجست، پس از 
ذشت روزگار فكرش خراب شد، و اگر چھ كارش بھ با گ. ھاي بیكفایت خویش سپرد بھ دست پرورده

این . دیوانگي نكشید، در كمال افسردگي گوشھ عزلت اختیار كرد وحشت داشت از اینكھ مبادا بھ قتل برسد
از این رو . امپراطور در خواب دیده بود یا تیكو براھھ در طالع او خوانده بود كھ راھبي او را خواھد كشت

تحت فشارھاي داخلي و خارجي، . اتولیك، مخصوصا یسوعیان، بدگمان شده بودنسبت بھ ھمھ روحانیان ك
بھ برادر جوانتر خود ماتیاس سپرد و در سال  ١۶٠٨اداره اتریش، مجارستان ، و موراوي را در سال 

. اتفاق افتاد ١۶١٢مرگ او در سال . تخت و تاج بوھم و بقیھ اختیارات خود را بھ او تفویض كرد ١۶١١
ر این ھنگام پنجاه و پنج سال داشت و بھ سبب خستگي ناشي از جنگ نمیتوانست زمام امور را ماتیاس د

از این لحاظ كارھاي اداري و سیاسي را بھ دست ملكیور كلسل، اسقف قابل و با . محكم بھ دست بگیرد
، ولي چون كلسل، با اعطاي امتیازاتي بھ پروتستاتھا، كاتولیكھا را از خود رنجاند. وجدان وین، سپرد

فردیناند، عم ماتیاس، ومھیندوك ستیریا، . امتیازات مذكور كافي نبودند، پروتستانھا از او روي برگرداندند
و پس از مرگ ماتیاس موفق شد كھ انتخاب خود را بھ مقام امپراطوري ) ١۶١٨(كلسل را بھ زندان افكند 

  . تا آن ھنگام نبرد قاطع آغاز شده بود). ١۶١٩(مسجل كند 

II - امپراطوري  

پیروزیھایي سرمست كننده علیھ امپراطوران و مھیندوكھا بھ . سویس تنھا رسما قسمتي از امپراطوري بود
ساووا و اسپانیا تحت رھبري ایالت لوسرن بھ . كانتونھا فرصت داده بود كھ با یكدیگر بھ مبارزه بپردازند

مي خود كانتونھاي پروتستان را تحت تسلط كلیساي كانتونھاي كاتولیك پیوستند تا با مساعي دیپلماتیك و نظا
  . رم درآورند

یسوعیان از مدرسھ خود در لوسرن مبارزه شدیدي را از راه تعلیم و تربیت، موعظھ، و دسیسھ آغاز نھادند 
)١۵٧٧ .(  

ا كشیشان كاتولیك را از معاشرت ب; نمایندگان پاپ در سویس تندرویھاي روحانیان كاتولیك را تعدیل كردند
  . و از نفوذ پروتستانھا، كھ از زوریخ، ژنو، و برن اشاعھ مییافت جلوگیري كردند; زنان باز داشتند
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بھ عنوان رئیس شركت  ١۵۶۴تئودور دوبز در سال . ژنو بتدریج از تحت تاثیرات كالون رھایي مییافت
ك آنھا امور كلیساي بھ جانشیني كالون برگزیده شده بود و با كم) كشیشان و اشخاص غیرروحاني(محترم 

اصالح شده را تا آنجا كھ مخالف با اصول الھیات نبود، با كارداني و ادب اداره میكرد، وي جھت شركت 
. در شوراھاي كالوني بھ فرانسھ رفت و، چنانكھ دیدیم، در مجلس پواسي از آیین پروتستان بھ دفاع پرداخت

مردم تحمیل كرده بود نگاه دارد، اما در این راه در ژنو كوشید كھ اصول اخالقي سختي را كھ كالون بر 
بھ ھمان نسبت كھ بازرگانان عمده بتدریج از آن اصول منحرف میشدند، بز كشیشان را . زیاد توفیق نیافت

  . بر آن میداشت كھ از رباخواري، انحصار، و سودجویي انتقاد كنند

خود را صرف امور مذھبي كنند، بز  ھنگامي كھ شوراھاي شھر ژنو پیشنھاد كردند كھ كشیشان مساعي
از میان رھبران بزرگ . اظھار داشت كھ ھیچ امر انساني نیست كھ بدون نظارت مذھب انجام پذیرد

، در سن ھشتاد و نھ سالگي ١۶٠٨اصالح دیني، او تنھا كسي بود كھ تا قرن ھفدھم زنده ماند، و در سال 
  . درگذشت

اتریش معموال اقامتگاه امپراطوران بود، بھ . سایر كشورھا بوددر این امپراطوري اھمیت اتریش بیش از 
منزلھ قلعھ تمدن غرب علیھ تركان جاه طلب بھ شمار میآمد، و حصار اصالحات كاتولیكي و مركز قدرت 

معالوصف، این كشور تا مدتي در انتخاب بین آیین كاتولیك و . كاتولیك در جنگھاي سي سالھ محسوب میشد
طي سلطنت فردیناند اول كاتشیسم لوتري در بیشتر نواحي . سیحیت و بیایماني، مردد بودپروتستان، حتي م

دیت اتریش اجراي مراسم تناول عشاي . آیین لوتري در دانشگاه وین تفوق داشت. اتریش تعلیم داده میشد
بود كھ  عالمت روشنفكري این. ((رباني را با شراب و نان، و ھمچنین ازدواج كشیشان را مجاز میدانست

از تدفین مردگان بر طبق اصول مسیحیت انتقاد كنند، و بخواھند كھ بدون حضور كشیش و بدون صلیب بھ 
ھا ھزار نفر از اھالي شھرھا، حتي  ھزاران و ده((كشیشي گفت كھ  ١۵۶٧در سال .)) خاك سپرده شوند

اشت كمك مذھب بھ دولت اتریش امپراطور فردیناند، كھ بیم د.)) ھا، دیگر بھ خداوند ایمان ندارند دھكده
آیین كاتولیك تحت رھبري آنان . قطع شود، پتر كانیسیوس و سایر یسوعیان را بھ دانشگاه وین فراخواند

مقام سابق خود را بتدریج بازیافت، زیرا این مردان كارآزموده زیركي و ظرافت را با سادگي موثري در 
  . اي رم دوباره در امپراطوري حائز اھمیت شدكلیس ١۵٩٨در حدود سال . زندگي درآمیختھ بودند

بھ بعد تحت  ١۵٢۶در مجارستان مسیحي نیز چنین تغییري بھ وقوع پیوست، دو سوم این كشور از سال 
مرز تركیھ كمتر از صد و شصت كیلومتر با وین فاصلھ داشت، و . تسلط تركان عثماني باقي مانده بود

پرداخت میشد توسط امپراطوران بھ سالطین  ١۶٠۶صلح با تركیھ تنھا در نتیجھ خراج ساالنھاي كھ تا 
ترانسیلواني، كھ در شمال باختري متصرفات تركیھ در مجارستان قرار داشت، خراج مشابھي . پابرجا ماند

امیر آن بھ نام ایشتوان یوچكاي كھ فرزندي نداشت وصیت كرد كھ آن ایالت  ١۶٠۶میپرداخت، اما در سال 
  . بھ خانواده ھاپسبورگ سپرده شود

علق داشت و تحت نفوذ اعیاني بود كھ میخواستند اموال كلیساي كاتولیك را بھ دیت مجارستان كھ بھ اتریش ت
بر اثر آزادي مذھبي كھ بھ . بھ بعد با نھضت اصالح دیني موافق شده بود ١۵٢۶تصرف درآورند، از سال 

پس پروتستانھا . وسیلھ اعیان مذكور بھ وجود آمده بود، آیین پروتستان در میان طبقات باسواد شیوع یافت
ھاي موحدان لوتري و كالوني تقسیم شدند، و پیروان اونیتاریانیسم نیز بر سر این موضوع  از چندي بھ فرقھ

اعیان، كھ مطمئن بودند متصرفات . كھ آیا میتوان از مسیح با دعا تقاضا كرد با یكدیگر اختالف پیدا كردند
از این رو، پتر . پروتستان نمیدیدند خود را نگاه خواھند داشت، در این ھنگام دلیلي براي وجود آیین

. پازماني و سایر یسوعیان را نزد خود پذیرفتند و قبول كردند كھ با تغییر دین خود نمونھاي بھ دست دھند
 ١۶١٨در سال . كشیشان پروتستان را از شھرھا بیرون راندند و بھ جاي آنان كشیشان كاتولیك را گماشتند

بھ پادشاھي مجارستان برداشتھ شد، در راه پیشرفت اصالحات كاتولیكي  فردیناند، اسقف اعظم ستیریا، كھ
پازماني، كھ فرزند مردي كالوني بود، بھ . كاتولیكھا اكثریت را بھ دست آوردند ١۶٢۵در دیت سال . كوشید

  . مقام كاردینالي رسید و یكي از نویسندگان برجستھ عصر شد
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پیرو آیین پروتستان  ١۵۶٠یلزي، و لوزاس، در سال قسمت اعظم بوھم و توابع آن، یعني موراوي، س
این چھار قسمت ھمگي فرمانرواي بوھم را پادشاه خود میدانستند، اما ھر یك از آنھا مجلس ملي، . بودند

پراگ در آن موقع . ، برسالو، و باوتسن داشتند)برون(قوانین و پایتخت جداگانھاي بھ نامھاي پراگ، برنو 
تن از  ١۴٠٠در دیت بوھم تنھا . ترین و زیباترین شھرھاي اروپا درآمده بودبھ صورت یكي از مترقی

اما نمایندگان شھرنشینان و كشاورزان نیز در آن عضویت داشتند و، . مالكان اراضي میتوانستند راي بدھند
ن بسیاري از شھرنشینان پیرو لوتر یا كالو. بھ سبب تسلط در امور اقتصادي، داراي نفوذ بسیاري بودند

اما گروھي از آنان اوتراكیان در سال ; بودند، و بسیاري از كشاورزان از آیین كاتولیك پیروي میكردند
از اطاعت قوانین یانھوس چشم پوشیدند و اصرار ورزیدند كھ مراسم آیینھاي مقدس با شراب و نان  ١۵٨٧

  ). ١۵٩٣(انجام گیرد، و سرانجام با كلیساي كاتولیك صلح كردند 

بودند كھ بھ موعظھ عیسي در روي كوه اھمیت بسیار ) یا موراوي(ھا برادران بوھمي  ین فرقھصادقانھتر
میدادند، از ھر گونھ كوششي جز كشاورزي اجتناب میكردند، و مانند تولستوي در سادگي آرامبخشي بھ 

راگ بنیان این فرقھ مدرسھاي در پ. فردیناند اول یسوعیان را بھ بوھم آورد ١۵۵۵در سال . سر میبردند
جمعي از كاتولیكھاي متعصب را بھ آنجا دعوت كرد، و بسیاري از اشراف را كھ داراي زنان . نھاد

رودولف دوم فرمانھایي صادر كرد و نخست برادران بوھمي و سپس . كاتولیك بودند طرفدار خود ساخت
پروتستانھا او  ١۶٠٩در سال  .كالونیھا را بیرون راند، اما وسایل اجراي این فرمانھا را در اختیار نداشت

. را بر آن داشتند كھ فرماني امضا كند و بھ موجب آن آزادي مذھبي را بھ پروتستانھاي بوھم ارزاني دارد
دو سال بعد، رودولف تخت و تاج را بھ ماتیاس واگذاشت، و او وین را پایتخت امپراطوري قرار داد و 

، دیت بوھم، كھ كاتولیكھا بتدریج در آن ١۶١٧در  .موجب رنجش و شورش اھالي پراگ را فراھم آورد
راه مییافتند، با آنكھ اكثریت مردم تابع آیین پروتستان بودند، فردیناند مھیندوك ستیریا را بھ پادشاھي 

این شخص، كھ توسط یسوعیان تربیت شده بود، تصمیم گرفتھ بود كھ ھرجا فرمانروایي كند، آیین . برداشت
آلمان از تركیب چند . از اینرو پروتستانھاي بوھم خود را آماده نبرد كردند. بردارد پروتستان را از میان
از ملیت جز نامي نداشت، و عبارت از تعدادي امیر نشین بود كھ از حیث زبان و : ایالت تشكیل یافتھ بود

 .میورزیدند اقتصاد بھ یكدیگر شباھت داشتند، ولي در امور گمركي، دولتي، مذھبي، و پولي با ھم رقابت
ھر كدام از این واحدھا از كسي جز امپراطور اطاعت نمیكرد، ولي طي قسمت اعظم سال او را نادیده 

 ١۶٠٩در سال  سر تامس اووربري. بعضي از خارجیان از این عدم وحدت آلمان خشنود بودند. میگرفت 
حتي در بسیاري )) اگر آلمان كامال مطیع یك پادشاه میبود، باعث وحشت ھمھ اروپا میشد: ((چنین نگاشت

  . از موارد این وضع بھ سود آلمان بود

درست است كھ این وضع آلمان را از لحاظ سیاسي و نظامي در برابر كشورھاي متحد ضعیف میكرد، اما 
و یك تنوع مذھبي و فرھنگي ارزاني میداشت كھ خود آلمانھا آن را بھ بھ آن كشور یك آزادي محلي 

حكومتھاي متمركز و مستبدي مانند حكومت فیلیپ دوم در اسپانیا و لویي چھاردھم در فرانسھ ترجیح 
در آلمان شھر بیرحم و پرھمھمھاي مانند پاریس وجود نداشت كھ خون كشوري را بمكد، بلكھ در . میدادند

  . اي از شھرھاي مشھور دیده میشدند كھ ھر یك خصوصیت و فعالیت خود را حفظ كرده بودندآنجا مجموعھ

با وجود منظره جالبي كھ از شھرھاي بزرگ و دربارھاي كوچك آلمان در دست داریم، آلمان از آن تفوق 
ا ھند، و كشف یك راه تمام آبي از اروپاي باختري ت. اقتصادي كھ پیش از لوتر داشت دیگر بھرھمند نبود

باز شدن اقیانوس اطلس بھ روي تجارت نخست بھ سود پرتغال و اسپانیا، و سپس بھ نفع انگلستان و ھلند 
و ; این وضع بھ ایتالیا، كھ سابقا تجارت با شرق را در دست داشت، زیان رسانده بود. تمام شده بود

ندند از انحطاطي كھ دامنگیر ایتالیا شد ھا و شھرھاي آلمان كھ كاالھا را از ایتالیا بھ شمال میرسا رودخانھ
در دریاي شمال، بندرھاي ھلند، و در دریاي بالتیك بندرھاي دانمارك و لھستان قسمت . بینصیب نماندند

اتحادیھ ھا نسایي پس از این واقعھ مدتھا تفوق . اعظم كاالھا را در دست داشتند و بیش از ھمھ سود میبردند
تنھا فرانكفورت ام . خراب شد) ١۵۶٣١۵٧٠(اثر جنگ متمادي با سوئد  لوبك بر. خود را از دست داد

ھاي اروپا توجھ مردم را بھ خود جلب  نمایشگاه ساالنھ آن بیش از سایر نمایشگاه. ماین ھمچنان پیش رفت
  . میكرد، و باعث میشد كھ آن شھر بھ صورت مركز تجارت داخلي آلمان و امور مالي بین الملل در آید
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فرمانھایي كھ نرخ مرابحھ بیش از پنج درصد را ممنوع میكردند ھمھ جا . پول مثل ھمیشھ مطلوب بود
مسیحیان بیش از یھودیان سابق و با شدت بیشتري :((میگفت ١۵٨۵كشیشي در سال . نادیده گرفتھ میشدند

القھاي مخالف ع:((شكایت كنان میگفت ١۵٨١كشیش دیگري در سال .)) مرتكب این گناه شریرانھ میشوند
ھر كس كھ میخواھد پولي . اصول مسیحیت در ھر فرد و طبقھاي جھت اكتساب ثروت بھ وجود آمده است

بھ جریان بیندازد، بھ جاي آنكھ شرافتمندانھ و ساعیانھ كاري در پیش بگیرد، بھ این فكر میافتد كھ با ھر 
صدھا نفر از كارگران پس .)) د شودگونھ سفتھ بازي، صرافي، و قراردادھاي رباخوارانھ ممكن ثروتمن

در . انداز خود را بھ خاندانھاي فوگر، ولسر، ھوخشتتر سپردند، و در ورشكستگیھاي مكرر از میان رفتند
، بانك برادران لویتس پس از آنكھ مبالغ گزافي از سرمایھ گذاران سادھلوح گرفت، ورشكست ١۵٧٢سال 

امور خانواده فوگر بر . نداز بلكھ خانھ خود را نیز از دست دادندشد، و آنان بعد از این واقعھ نھ تنھا پس ا
خانواده ولسر در سال . اثر ورشكستگیھاي فیلیپ دوم و آلوا، كھ از آنان پول قرض كرده بودند، مختل شد

شاید مردم بر اثر بیم از تورم پول بھ آن نوع سرمایھ . گولدن بدھي ورشكست شد ٠٠٠,۵۶۶با  ١۶١۴
بودند، زیرا تقریبا ھر امیر آلماني، با تقلیل ارزش پول، از دارایي مردم دزدیده بود، و  گذاري پرداختھ

  . وضع پول آلمان بھ صورت شرم آوري در آمده بود ١۶٠٠در سال . جاعالن پول بھ وفور یافت میشدند

  . میشد ضمن آنكھ محصول كمتري بھ دست میآمد، جمعیت افزایش مییافت و فقر و فاقھ بھ انقالب نزدیك

در پومراني، . در ھمھ ایاالت، بھ استثناي ساكس و باویر، كشاورزان بھ صورت سرف در آمدند
یا چندي پس از آن، بھ  ١۶١۶براندنبورگ، شلسویگ، ھولشتاین، و مكلنبورگ رسم سرفداري در سال 

ن كشاورز در چھ قسمت از سرزمین آلما: ((نویسندھاي پرسید ١۵٩٨در سال . وسیلھ قانون برقرار شد
ھنوز از حقوق دیرین خود بھرھمند است، در كجا میتواند از دشتھا، چمنزارھا، و جنگلھاي عمومي استفاده 
كند در كجا حدي براي خدمات یا عوارض قرون وسطایي وجود دارد در كجا كشاورز دادگاھي مخصوص 

بھ كار شدند، اما منافع و بسیاري از كشاورزان در اعماق زمین مشغول !)) دارد خدا بھ حالش رحم كند
دستمزدھاي حقیقي استخراج معدن رو بھ تنزل نھاد، زیرا نقره امریكایي وارد آلمان شد و ارزش این فلز 

در شھرھا، رفاقت صنفي دیرین . ھاي معادن فرسوده بھ دست میآمد، پایین آورد را، كھ بزحمت از رگھ
در بعضي از صنایع، اوقات كار از ساعت . دان دادجاي خود را بھ استثمار كارگران روز مزد توسط استا

چھار بامداد آغاز میشد و تا ھفت بعد از ظھر ادامھ مییافت، و كارگران تنھا لحظاتي چند براي نوشیدن 
  . آبجو آزاد بودند

صنفي كھ ابزارھاي برنجین میساخت كارگران را مجبور میكرد كھ نود و دو ساعت در ھفتھ كار كنند 
اعتصاباتي علیھ ماشیني شدن صنعت بافندگي بھ وقوع  ١۵٧٩شنیده شده است كھ در سال  حتي). ١۵٧٣(

  . تنھا جنگ الزم بود كھ این فقر و فاقھ را بھ صورت بینظیري در آورد. پیوست

III - اخالق و آداب  

انند اگر گفتھ آموزگاران اخالق را در این دوره پنجاھسالھ پیش از جنگ باور كنیم، دور نماي اخالقي م
آموزگاران شكایت میكردند كھ كودكاني كھ نزد . دور نماي اخالقي مانند دور نماي اقتصادي تیره و تار بود

مردم كودكان : ((ماتیاس برد نباخ چنین نوشت ١۵۵٧در سال . آنان فرستاده میشوند وحشیاني بیش نیستند
خوبي میفھمند كھ سرو كارشان با خود را بھ اندازھاي بد بھ بار میآورند كھ معلمان بیچاره مدارس ب

دانشجویان بینھایت سركش و : ((نوشت ١۵۶١شخص دیگري در سال .)) جانواراني وحشي است
در بیشتر شھرھاي دانشگاھي، مردم تردید داشتند كھ شب از خانھ بیرون بروند، زیرا .)) گستاخند

: چنین گفت ١۵٧٨یترنسین در سال ناتان ك. دانشجویان در بعضي موارد با چاقو بھ آنان حملھ مي كردند
  . ... یكي از علل عمده فساد دانشجویان مسلما در عدم تربیت خانوادگي است((
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اكنون كھ یوغ قوانین و مقرارت كھنھ را از گردن خود برداشتھایم، عجبي نیست كھ در میان بیشتر جوانان 
ر قابل نظارت، و چنین شرارت خود چنین ھرزگي عنان گسیختھ، چنین جھل روستایي، چنین گستاخي غی

از علل اخالقي و ھرزگي جوانان باید شركت در ((دیگران عقیده داشتند كھ .)) وحشت انگیزي ببینیم
اما در مورد اشخاص بالغ، كشیشان آنان را ریاكار، پرخور، میگسار، .)) كمدیھا و نمایشھا را ذكر كنیم
در این ایام ((شكایت میكرد كھ  ١۵٧٩كونو در سال  كشیشي بھ نام یوھان. زناكار، و جنگجو مي دانستند

گناھان مختلف بھ اندازھاي شایعند كھ ھمھ كس بدون شرم و خجالت مرتكب گناه میشود، حتي مردم مانند 
كیست . زشتترین و و قیحترین گناھان بھ صورت محسنات در آمدھاند. لوطیان از گناھكاري بھ خود میبالند

، كشیش بار تولومئوس رینگوالت چنین ١۵٨۵در سال .)) را گناه بشمردكھ معاشرت با زنان ھرزه 
بیحرمتي بھ مقدسات در میان ھمھ .)) این ایام بدترین روزگاري است كھ جھان بھ خود دیده است: ((میگفت

چنین  ١۵٩۴كنت اولدنبورگ در . بھتان زدن رایج بود. افراد، قطع نظر از مذھبھاي آنان، شیوع داشت
اشر من از دست دكتر پزل، كھ در برمن است، شكایت میكرد و میگفت كھ این شخص در یكي مب: ((نوشت

از كتابھاي خود بھ او بد گفتھ و تھمت زده و نوشتھ است كھ او اوقات خود را صرف پرخوري، میگساري، 
باید شر  و. ... مار، بزنر، و طفل سقط شده است; گرگي است كھ گوسفندان را میدرد; و فسق و فجور میكند

واعظ .)) او را با دار زدن و غرق كردن، یا بھ حبس انداختن، یا بھ وسیلھ ارابھ و شمشیر از سر خود كند
تقریبا در سراسر آلمان بھ دروغ شایع شده است كھ من در مسابقات میگساري : ((دربار ساكس میگفت

كھ میبایستي زیر بغلم را بگیرند و بھ اندازھاي شراب میخوردم ... جامھاي طالیي بزرگي بھ دست میآورم
خوردن و آشامیدن از .)) و سوار گاري كنند و مثل گوسالھ یا خوك ماده مستي بھ نقطھ دور بفرستند

آلمانیھاي متمول نیمي از روز را صرف خوردن غذا و قضاي حاجت . كارھاي عمده بھ شمار میرفت
یدند، و این اشتھا، مانند جامھ زنان، معرف ثروت شھرنشینان از اشتھایي كھ داشتند بھ خود میبال. میكردند
یكي از بازیكنان سیرك با خوردن یك پوند پنیر، سي عدد تخم مرغ، و یك قطعھ بزرگ نان . آنان بود

ناھارھایي كھ ھفت . شھرت فراواني بھ دست آورد اما پس از این واقعھ جان بھ جان آفرین تسلیم كرد
. ار ھفدھبار بھ سالمتي یكدیگر شراب مینوشیدند غیر عادي نبودندساعت طول میكشیدند و ضمن آنھا حض

شاھزاده خوش . در بسیاري از موارد، جشنھاي عروسي بھ صورت شورش پرخوران و مستان در میآمد
كریستیان دوم، امیر برگزیننده .)) تندرست باشید و مست كنید: ((ھاي خود مینوشت مشربي در زیر نامھ

انجمني كھ براي توصیھ كردن اعتدال . فت سالگي آن قدر شراب نوشید كھ مردساكس، در سن بیست و ھ
در میگساري تشكیل شده بود اقداماتي علیھ باده نوشي بھ عمل آورد، اما نخستین رئیس آن بر اثر افراط در 

چنین  ١۵۵٩اراسموس وینتر در سال . گفتھ میشود كھ پرخوري از طول عمر میكاھد. میسگاري در گذشت
بھ سبب خوردن و میگساري مفرط، امروزه افراد پیر كم یافت میشوند، و مرد سي یا چھل : ((تنوش

سالھاي را نمیتوان دید كھ نوعي بیماري از قبیل نقرس، سرفھ، سل، ابتال بھ سنگ یا مانند آنھا را نداشتھ 
ھ بیشتر مردم ساعي، احتمال میرود ك. البتھ این شكایات آن عصر را نباید زیاد جدي تلقي كنیم.)) باشد

رنجبر، و در حقیقت خداترس بودھاند، اما در تاریخ، نظیر روزنامھنویسي، صفات خوب خبرساز نیستند و 
زنان شھرنشین در خلوت خانگي محجوبانھاي میزیستند . این نكتھ نشان میدھد كھ خوبي امري عادي است

و بسیاري از ; اھي جز پرگویي نداشتندو چنان بھ وظایف متعدد سرگرم بودند كھ دیگر فرصتي براي گن
ھایي از اخالص و  زنان طبقات باال، مانند آنادانماركي، زن آوگوستوس اول، امیر برگزیننده ساكس، نمونھ

در آن آلمان پر آشوب چند جنبھ دلپذیر نیز وجود داشت، مانند عشق بھ خانھ . وظیفھشناسي بھ شمار میرفتند
دي، رقصھاي نشاطانگیز و موسیقي خوب، و بازیھا و جشنھاي پر و كودكان، مھماندوستي، جوانمر

بودند، و  ١۶٠۵نخستین درخت كریسمس در تاریخ جزئي از مراسم جشن در آلمان در سال . سرور
آلمانیھا بودند كھ جشن عید میالد مسیح را با یادگارھاي زیبایي كھ بقایاي گذشتھ شركآمیزشان بود برپا 

  . داشتند

و رقصھا باعث ایجاد موسیقي سازي شدند، و سرودھاي مذھبي بھ صورت آوازھاي آوازھاي محلي 
ھاپسیكوردھا، . ارگھا را طوري میساختند كھ شاھكارھاي معماري محسوب میشدند. ھمسرایي درآمدند

كتابھاي دعا، مخصوصا در بوھم، گاھي بھ . عودھا، و سایر آالت موسیقي محصول عشق بھ ھنر بودند
سرودھاي مذھبي پروتستان غالبا تربیتي یا جدلي بودند و لطافت آوازھاي . ستھ میشدندطرز مجللي آرا

مقدس قرون وسطي را نداشتند، اما آوازھاي ھمسرایي پروتستان حاكي از آن بودند كھ شخصي مانند 
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ي، معلم موسیق. ھا اجباري بود تعلیم موسیقي در مدارس ھمھ فرقھ. یوھان سباستیان باخ ظھور خواھد كرد
نوازندگان ارگ در آن زمان بھ اندازه . از لحاظ اھمیت، فقط از رئیس دانشكده یا مدیر مدرسھ پایینتر بود

یا كوب ھندل در پراگ داراي مقامي ارجمند بود، و برادران ھاسلر، . پیانیستھاي امروزي شھرت داشتند
ورنبرگ، و پراگ بھ ھیجان یعني ھانس، كاسپار، و یاكوب، حاضران را با تصنیفات خود در درسدن، ن

ھا وجود داشت، ولي نھ از طریق یك توارث مرموز، بلكھ بھ سبب  استعداد موسیقي در خانواده. میآوردند
میكائیل پر . چنانكھ عده بیشماري از اعضاي خانواده شوتس نام پر توریوس را اختیار كردند; محیط خانھ

كھ اثري كھ دایرھالمعارف كامل و استادانھاي درباره توریوس نھ تنھا چندین جلد موسیقي تصنیف كرد، بل
  ). ١۶١۵١۶٢٠(تاریخ، آالت، و شكلھاي موسیقي بود بھ وجود آورد

در این عصر و زمینھ، ھاینریش شوتس شھرت بسیار داشت و بھ اتفاق آرا بھ عنوان پدر موسیقي جدید 
، درست یك قرن پیش از باخ و ١۵٨۵وي كھ در خانوادھاي اھل ساكس در سال . آلمان شناختھ شده بود

ھاینریش در . ھندل، تولد یافتھ بود، حال و فرم موسیقي را، كھ این دو نفر بھ كمال رساندند، معین كرد
پس از بازگشت بھ . بیست و چھار سالگي بھ و نیز رفت و در آنجا نزد جوواني گابریلي بھ كار پرداخت

ما سرانجام بھ عنوان رھبر موسیقي در دربار امیر بر آلمان، در انتخاب موسیقي و حقوق مردد بود، ا
بھ بعد آھنگھایي براي آوازھاي ھمسرایي ساخت كھ از لحاظ  ١۶١٨از سال . گزیننده ساكس برگزیده شد

در این ھنگام، . ترتیب و تضاد آوازھا، تكخواني، و سازھا راه را براي اشخاصي مانند باخ كامال باز كردند
، كھ عبارت ))كنسرت((از سنگین كنترپوان ھمسرایي با آھنگھاي خوشتري بھ سبك براي نخستین بار، آو

دختر امیر بر ) ١۶٢٧(شوتس، براي جشن ازدواج . از تركیبي از آوازھا، و سازھا بود، بھ ھم در آمیخت
ثر ا; گزیننده ساكس نخستین اپراي آلمان بھ نام دافنھ را ساخت، كھ متكي بر اپراي پري بھ ھمان نام بود

شوتس، در نتیجھ مسافرت دیگري بھ ایتالیا، . پري سي و سھ سال پیش در فلورانس روي صحنھ آمده بود
اھمیت بیشتري بھ تكخوانیھا و سازھا ) ١۶٢٩(تصمیم گرفت كھ در سمفوني خود بھ نام سمفوني مقدس 

 ١۶٣١در سال . سازدبدھد، و براي قسمتي از منتھاي التیني مزامیر داوود و غزل غزلھاي سلیمان آھنگ ب
ساكس صحنھ نبرد شدیدي شد، و شوتس از درباري بھ دربار دیگر و حتي بھ دانمارك رفت و بھ جستجوي 

در آن سال با تصنیف یك . بود كھ دوباره در درسدن مقیم شد ١۶۴۵تنھا در سال . آوازخوان و نان پرداخت
وسیقي نمایشھاي آالم در آلمان بھ وجود اوراتوریو بھ نام ھفت كلمھ از روي صلیب سبك تازھاي براي م

در این اثر از تكخوانان تقاضا میكرد كھ ھر یك بتنھایي از طرف یكي از اشخاص داستان آواز . آورد
  . ھمچنین پس از ھر صدایي ھمان آھنگ با آالت موسیقي نواختھ میشد; بخوانند

 ١۶۵٧ھاي جدیدي گشود و در سال  شوتس راه. باخ از این روش در نمایش آالم قدیس متي استفاده كرد
در نتیجھ، او و كاریسیمي بھ ; كنسرتھاني آلماني را بھ وجود آورد كھ عبارت از یك سري كانتات بودند

یكي از آثار او بھ نام اوراتوریو عید میالد مسیح . عنوان موسسان اوراتوریو دراماتیك معرفي شدند
، با ساختن آالم و مرگ سرور و ناجي ما عیسي مسیح بھ سال بعد. نمونھ دیگري بھ دست باخ داد) ١۶۶۴(

پس از مدت كوتاھي، شوتس . این اثر تنھا براي خواندن نوشتھ شده و بدون آھنگ است.كمال شھرت رسید
بعد از آنكھ براي قسمتي از . قوه شنوایي خو را از دست داد و ناچار در خانھ خود گوشھ عزلت اختیار كرد

  . گ ساخت، در سن ھشتاد و ھفت سالگي در گذشتمزمور صدو نوزدھم آھن

  .)) منفرایض تو سرودھاي من گردید، در خانھ غربت :((آن مزمور از این قرار است

IV- ادبیات و ھنر   

آثار ادبي برجستھ امپراطوري در این عصر عبارت بودند از ترجمھ كتاب مقدس توسط برادران بوھمي 
در این ). ١۶۴۴(، و شعر حماسي مجاري تحت عنوان زرینیاستس توسط میكلوش زرینیي )١۵٨٨(

مایشگاه ن. ھنگام، آلمان و مخصوصا فرانكفورت آم ماین، جاي ایتالیا را در انتشار كتابھاي فراوان گرفت
انجمنھاي ادبي شعر ودرام را . شروع بھ از كتابھاي منتشر شده كرد ١۵٩٨كتاب در فرانكفورت در سال 
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رھبران لوتري، . تشویق میكردند، اما ادبیات، در نتیجھ سختگیري دولت و كلیسا، دچار اختناق شده بود
ر آثار مخالف دولت، مذھب رسمي، یا كالوني، و كاتولیك در این عقیده با یكدیگر موافق بودند كھ از انتشا

و عجب آنكھ مجموع كتابھایي كھ بھ دستور اولیاي پروتستان ممنوع ; اخالق عمومي باید جلوگیري كنند
بھ ھمان نسبت كھ . اعالم شده بودند از مجموع كتابھایي كھ توسط كلیساي رم نھیشده بودند بیشتر بود

بھ انحطاط مینھاد، ماتیاس فالسیوس ایلیریكوس و  مناقشھ باعث تحریف حقیقت میشد، دانشوري رو
اما این اثر، كھ بھ نام قرون ). ١۵٧۴ ١۵۵٩(ھمكارانش تاریخ كلیسا را در سیزده جلد بزرگ تدوین كردند 

ماگدبورگ موسوم شد، مانند كتابھاي تاریخ كھ بھ دست كاتولیكھا انتشار مییافتند، یك طرفھ بود، آن ھم در 
از اینرو گرگوریوس ھفتم در نظر این نویسندگان، . بھ منزلھ سالحي بھ شمار میرفتزماني كھ ھر كتاب 

بھ شمار میرفت، یعني كسي كھ )) شریرترین شریرھا((كھ تاریخ كلیسا را بھ قرنھایي تقسیم كرده بودند، 
یخي این بھترین كتاب تار. ، چندین پاپ را بھ دیار نیستي فرستاده بود))كرسي طاعون((پیش از نشستن بر 

زمان اثر یوھان سالیدانوس درباره اصالح دیني بود، كھ بھ اندازھاي بیطرفانھ نوشتھ شده بود كھ حتي 
ھم پروتستانھا و . معمولترین فرم ادبي، پس از طعن و حملھ، درام بود. مالنشتون نمیتوانست او را ببخشد

ھاي پروتستان در ھجو پاپ نوشتھ  مایشنامھن. ھم كاتولیكھا از صحنھ تماشخانھ براي تبلیغ استفاده میكردند
بھ  ١۵۴٩آموزگاران موسیقي كاتولیك در سویس، از . میشدند، و معموال با اعزام او بھ جھنم خاتمھ مییافتند

بازیگر  ٢٩٠در یك مورد ; ھایي مربوط بھ آالم، عید قیام مسیح، و واپسین داوري، میساختند بعد، نمایشنامھ
، نمایشنامھ آالمي در او بر امر گاو، بھ منظور ایفاي نذري كھ در ١۶٣۴در . ستنددر یكي از آنھا شركت ج

كرده بودند، برپا شد، و این نمایش كھ براي نخستین بار در آن سال اجرا شد، ھر ده  ١۶٣٣شیوع طاعون 
 سال یك بار بر پا میگشت و از ساعت ھشتونیم صبح تا شش بعدازظھر با دو ساعت وقفھ در ظھر ادامھ

وارد آلمان شدند،و پس از آنان بازیگران ھلندي، فرانسوي، و  ١۵۶٨بازیگران ایتالیایي در . مییافت
انگلیسي بھ این كشور رونھادند، این عده، پس از مدت كوتاھي، بھ جاي كساني كھ بھ طور خصوصي 

حتي . شدند نمایش میدادند، شروع بھ كار كردند و در نتیجھ وقاحت سودآور خود باعث شكایات بسیار
این شخص، موافق . نویس پر كار و ماھر آلزاسي بھ نام یوھان فیشارت بیشتر محبوب بود[ ھجا]ساتیر 

ھاي او بھ اندازھاي كاري بودند كھ  روحیھ زمان خود، یك سلسلھ ساتیر علیھ كاتولیكھا نگاشت، و نوشتھ
نوشتھ است  ١۵٧٩آثار خود كھ در  وي در یكي از. پس از مدت كوتاھي مورد پسند آلمانیھا قرار گرفتند

ھاي  باشدت بھ تاریخ، اصول، تشریفات، و روحانیان كلیسا حملھ برد، و چنین گفت كھ ھمھ صومعھ
بھ آزادي از زنان مردم ((كاتولیكھا مراكز فسق و سقط جنینند، و كلیسا دستور داده است كھ كشیشان 

و مطالبي مانند ; ھا یافت شده است اقامتگاه راھبھشش ھزار كلھ بچھ در استخري مجاور ; ))استفاده كنند
در سال . ھمچنین در اثر دیگري از كاله چھار گوشھ یسوعیان و اعمال و افكار آنان انتقاد كرد. اینھا

، ترجمھاي دروغین را با یك عنوان ھشت سطري مضحك، كھ در واقع تقلید و تكثیر گارگانتوا اثر ١۵٧۵
ظلم و ستم بر : ھاي زندگي مردم آلمان را بھ باد انتقاد گرفت، مانند آن ھمھ جنبھ رابلھ بود، انتشار داد و در

مستمندان، بدرفتاري با شاگردان، پرخوري، مستي، روسپیبازي، و زناكاري مردم و آن ھم با مخلوطي از 
كھ فیشارت در سن چھلوسھسالگي، در حالي . سبك و لھجھ آلزاسي كھ چاشني آن وقاحت و بذلھ گویي بود

  . از ھمھ لغات خود استفاده كرده بود، درگذشت

و در ھمان سن درگذشت، طي عمر ) ١۵٩٠(نیكودموس فریشلین، كھ مانند او سرزنده بود و در ھمان سال 
در بیست سالگي استاد تاریخ و ادبیات در توبینگن شد و مقداري شعر بھ . خود چندین نوع زندگي كرد

ولي درسي و پنج . سرود و تفسیرھاي استادانھاي بر آثار ویرژیل نگاشتالتیني، با ظرافتي نظیر ھوراس، 
از آن بھ بعد با بیپروایي پرنشاطي زندگي كرد، . سالگي، بھ سبب مسخره كردن اشراف از كار بركنار شد

بھ میگساري پرداخت، و معتقد بود كھ شراب براي نبوغ الزم است و اشعار مخالفان شراب، بھ طور 
فریشلین را متھم كردند بھ اینكھ دختري را فریب داده و دیگري را زھر خورانده . است)) بكيآ((بیارزشي، 

  . است، و نزدیك بود او را بھ اتھام عمل منافي عفت تعقیب كنند

آنگاه یكي از سخنرانیھاي منتشر شده خود را بھ . از این لحاظ مجبور شد از شھري بھ شھر دیگر بگریزد
اما . در نقاط مختلف میزیستند، تقدیم كرد تا ھر كجا میسر شود، پناھگاھي بیابدیازده شخص متمول، كھ 

ھنگامي كھ ھنوز عقاید خود را علیھ دشمنان منتشر نكرده بود، بر اثر سقوط از بلندي، جان خود را از 
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نامیدند، )) شاعري متعفن، گر، دروغگو، و سقط پست فطرت شیطان((طبق رسم زمان، او را . دست داد
بر اثر تنفر . ما او بھترین شاعري بودكھ آلمان میتوانست در آن عصر نامیمون در دامان خود بپروراندا

پروتستانھا از تصویر و تمثال، انحطاط كلیسا بھ عنوان حامي ھنر، فاسد شدن سبكھاي بومي در نتیجھ نفوذ 
عدھا آتش مخرب جنگ، ھنر آسیب نامساعد ایتالیایي، بد شدن سلیقھ بر اثر اخالق خشن و مناقشھ شدید، و ب

عجب آنكھ علیرغم این موانع، صنعتگران آلماني، ظرف دوره شصت سالھ پیش از جنگ، چندین . دید
در میان این اشخاص . قصر مجلل، عمارت شھرداري باشكوه، و آثار ھنري گرانبھاي كوچكتري ساختند

ولف دوم و آلبرت پنجم، دوك باویر، ھستھ ھاي ھنري امپراطور رود مجموعھ. یك نقاش ماھر نیز دیده میشد
آلبرت، كھ خود یك مدیچي آلماني بود، دربارش را بھ . مركزي آلتھ پیناكوتك مشھور مونیخ را تشكیل داد

ھاي فراواني  صورت پناھگاه ھنرمندان در آورد، پایتخت را با آثار معماري زینت بخشید، و مجسمھ
ھاي قدیمي در  و این خود نخستین موزه مجسمھ; مجللي قرار داد آنتیكواریومخریداري كرد و آنھا را در 

، یك معمار ھلندي براي دوك ماكسیمیلیان اول در مونیخ عمارت ١۶١٩ ١۶١١بین سالھاي . شمال آلپ بود
. كھ قرنھا محل اقامت دوكھا، امیران برگزیننده امپراطور، و پادشاھان بود; را ساخت رزیدنتس

گوستاووس آدولفوس شكایت میكرد از اینكھ نمیتوانست این نمونھ رنسانس اخیر آلمان را با خود بھ استكھلم 
باروك و پرزرق و برق را میپسندیدند، كلیساھاي زیبایي در كوبلنتس و دیلینگن،و  یسوعیان، كھ سبك. برد

  . كلیساي قدیس میكائیل یا ھوفكیرشھ را در مونیخ ساختند

چند سال پیش از آغاز جنگ سي سالھ، سانتینوسوالري كلیساي بزرگ سالزبورگ را با طرح سادھر و 
  . مجللتري ساخت

معماري در این كشور از زیر . قسمت اعظم ثروت كلیسا راضبط كرده بودند از آنجا كھ شاھزادگان آلماني
قصرھا و كاخھاي عظیمي . نفوذ كلیسا خارج، و ساختمانھایي بھطور معمول و حتي قصرھایي برپا شدند

بھ وجود آمدند، مانند قصر ھایلیگنبرگ در بادن، كھ بھ سبب سقفي از چوب تراشیده زیزفون در یكي از 
یا كاخ آشانبورگ در كنار رودخانھ ; شھرت یافتھ است) تاالر شھسواران(آن بھ نام ریترزال تاالرھاي 

براي شھرداري شھرھاي لوبك، برمن، . یا قصر ھایدلبرگ كھ ھنوز جاھاي دیدني آلمان است; ماین
پارچھفروشان . روتنبورگ، پادربورن، آوگسبورگ، نورنبرگ و گراتس عمارات باشكوھي ساختھ شدند

) تاالر پارچھ(سبوگ، الیاس ھول، سرمعمار شھر، را بر آن داشتند كھ عمارتي بھ نام تسویگھاوس آوگ
، و در فرانكوفورت عمارتي بھ نام )تاالر غلھ(در برمن جایي بھ نام كورنھاوس . براي آنان بسازد

كھ سركھ ھم بھ  اما چھ كسي انتظار داشت; براي بازرگانان این دو كاال ساختھ شد) تاالر نمك(سالتھاوس 
در برمن داشتھ باشد در این دوره، و در صدوپنجاه ) تاالر سركھ(طرز با مزھاي جایي بھ نام اسیگھاوس 

. سال بعدي، قصرھایي در آلمان بھ سبك باروك و پر از پیچ و خم براي شاھزادگان پیروزمند ساختھ شدند
صرف قصر خود در ) دالر امروزي ٠٠٠,٠٠٠,٣٠(فلورن  ٠٠٠،٢٣٧ماركگراف آنسباخ بایرویت مبلغ 

قصري كھ در ماینتس براي اسقفھاي . پالسنبورگ كرد كھ یكي از امیرنشینھاي فقیر امپراطوري بود
سبك معماري بومي این دوره بھ طرز . برگزیننده امپراطور ساختھ شد داراي زیبایي بیشتري بود
شك خشمگیني عمارات آلمان را پز ١۶١٠شگفتانگیزي پر از تصویر و یادگاري است، اما در سال 

با وجود . اطاقھاي تاریك، بویناك، و كثیفي دانست، و گفت كھ ھواي تازه بندرت وارد این محلھا میشود
  ھاي ھنرھاي كوچك آلماني  این، منزل شھرنشینان آلماني بھ صورت موزه
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ھاي كنده  ھا پر از تزییناتي بودند كھ بھ دست صنعتگران ماھر ساختھ شده بودند مانند تختھ در آمد خانھ
ھاي آھني تزئیني،  كاري شده در روي دیوارھا یا سقفھا، میز و صندلیھاي كنده كاري و منبتكاري شده، نرده

شھرنشینان آلماني . ر از طال یا نقرهھاي كوچك از عاج، و گیالسھاي پایھدا ھاي عالي، مجسمھ قفلھا و میلھ
. ھرگز بھ تزییناتي كھ داشتند قناعت نمي كردند

، ١۶٠٠در حدود سال . گراوورسازي، بویژه در روي مس، حتي ضمن جنگھا، در آلمان پیشرفت كرد
لوكاس كیلیان و برادرش و لفگانگ بھ اصطالح سلسلھاي از گراوورسازان را تاسیس كردند كھ طي قرن 

. ادامھ یافت ١٧٨١ھاي فیلیپ تا سال  م بھ وسیلھ فیلیپ و بارتولومسئوس، فرزندان ولفگانگ و نبیرهھفدھ
اما مجسمھسازي بر اثر مساعي ھنرمندان براي تقلید از شكلھاي كالسیك، كھ مغایر با روحیھ آلماني بود، 

درجھ اولي بھ وجود  ھنگامي كھ كندھكاران محلي مطابق ذوق خود بھ كار پرداختند، آثار. آسیب دید
آوردند، مانند محرابھاي مركزي و جناحي كھ بھ وسیلھ ھانس دگلر براي كلیساي اولریشس كیرشھ در 

آوگسبورگ از چوب ساختھ شد، یا ھفتاد شكلي كھ بھ دست میكائیل ھونل براي كلیساي گورك در اتریش 
ند كھ بھ تقلید از آبنماھاي ایتالیا كندھكاري شدند یكي از مشخصات این عصر آبنماھاي شگفت انگیزي بود

ساختھ شدند، مانند آبنماي ویتلسباخر در مقابل رزیدنتس در مونیخ، و تو گندبرونن یا آبنماي فضیلت، در 
 . برابر لورنتس كیرشھ در نورنبرگ

چنین : ((،گفت)١۶١٠(روبنس ھنگامي كھ شنید آدام السھایمر در سن سي و دو سالگي در گذشت 
پیدا كردن جانشیني براي او آسان نخواھد بود، و . د ھمھ كار و پیشھ ما را غرق سوگواري كندضایعھاي بای

ھا، و بسیاري چیزھاي دیگر  بھ عقیده من كسي دیگر نخواھد توانست با او در كشیدن تصویرھا، منظره
پس از توقف  آدام، كھ در فرانكفورت تولد یافتھ بود، در بیست سالگي بھ ایتالیا رفت و.)) رقابت كند

گناه تنبلي آدام السھایمر ((روبنس از خدا میخواست كھ . كوتاھي در ونیز، بقیھ عمر خود را در رم گذرانید
اما نمیدانیم آیا تنبلي بود كھ باعث شد السھایمر كوشش خود را صرف نقاشیھاي كوچك روي )) را ببخشد،

ھاي زیبایي مانند  د كھ باعث شد وي چنان منظرهبھ دشواري میتوان گفت تنبلي بو. ھاي مسي كند یا نھ لوحھ
فرار بھ مصر بسازد و تاثیر نور و ھوا را آن گونھ نشان دھدو آن ھم بھ مقیاس كوچكتري كھ او را بھ 

بھ نظر میرسد كھ پاداش زحمات او را . صورت شخصي مانند رامبران پیش از ظھور رامبران معرفي كند
السھایمر ورشكست . ھاي او باشد ھاي كھ متناسب با نیازمندیھا و سلیقھخوب داده باشند، ولي نھ بھ انداز

  . شد، بھ سبب قرض بھ زندان افتاد، و اندكي پس از رھایي از زندان، در گذشت

نقاشي روي شیشھ در این عصر، نخست در زوریخ و بال، سپس درمونیخ، آوگسبورگ، ونورنبرگ، 
  . متداول شد

شیشھ تراشي براي بار اول . ا مانند كلیساھاي قرون وسطي رنگارنگ شدندھ ھا و خانھ ھاي صومعھ پنجره
خانواده ھیرشفوگل در نورنبرگ بھ سبب شیشھ سازي و . در قرن ھفدھم در نورنبرگ و پراگ معمول شد

ھا و  ھنرمندان كولوني و زیگبورگ دلھاي آلمانھا را با كوزه. كوزھگري ھنرمندانھ خود مشھور بود
كھ با دقت و ظرافت ساختھ میشدند شاد میكردند، و بخاریھا را بیشتر در ظروف سفالي  آبخوریھاي سنگي

در چوبكاري، عاجكاري، آھنكاري، جواھر تراشي، و فلزھاي گرانبھا آلمانھا بدون . رنگین قرار میدادند
رم دزدي بھ قفسھ سازان بھ اندازھاي مورد احترام بودند كھ وقتي قرار شد یكي از آنھا بھ ج. رقیب بودند

ھاي آھنین پیرامون قبر  نرده. بود بخشیدند)) نجار ھنرمندي((دار آویختھ شود، او را بھ سبب آنكھ 
ظروفي مخصوص مراسم  ١۵٨٨آنتون آیزنھوت در سال . امپراطور ماكسیمیلیان اول در اینسبروك عالیند

زرگران . خود بینظیرندتناول عشاي رباني را از نقره ساخت كھ بھ سبب ظرافت طرح ھنوز در نوع 
گیالسھاي پایھ دار، . آلماني ھمھ جا مورد نیاز بودند، و محصوالت آنان بسرعت در اروپا بھ فروش میرفت

آلمانھا میتوانستند با جامھایي كھ شكل . ھاي نقرھاي را بھ صد طریقھ مضحك میساختند فنجانھا، و كوزه
آنھا حتي در . و راھبھ بودند خود را مست كنندآسیاي بادي، فانوس، سیب، االغ، اسب، خوك، راھب، 

  . جامھاي خود اختالفات مذھبي را جلوھگر میساختند
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V- كیشھاي خصم  

ھر ناحیھاي را ((كشمكش مذھبي را بر پایھاي جغرافیایي، یعني اساس اینكھ ) ١۵۵۵(دیت آوگسبورگ 
رمانرواي خود پیروي كنند و باشد، حل كرد، بدین معني كھ مقرر داشت مردم باید از مذھب ف)) مذھبي

این موافقت بھ منزلھ ذرھاي پیشرفت بھ شمار میآید، زیرا مھاجرت را جانشین اعدام . مخالفان بیرون بروند
ھا بھ  كرد، اما موافقت منحصر بھ لوتریھا و و كاتولیكھا بود، و جابھ جا شدن دردناك بسیاري از خانواده

گامي كھ فرمانروایي جانشین فرمانرواي دیگري میشد، مردم ھن. ھرج و مرج و مرارت در آلمان افزود
  . مذھب وسیلھ و قرباني سیاست و جنگ شد. مجبور بودند كھ مذھب خود را نیز تغییر دھند

نواحي شمالي . ھاي بسیار داشت آلمان، كھ پیش از جنگ سیسالھ از لحاظ مذھبي تجزیھ شده بود، فرقھ
اما، از آنجا كھ پیمان آوگسبورگ بتمامي یا ; ا ینالند كاتولیك بودندبیشتر پروتستان، و نواحي جنوبي و ر

بسرعت قابل اجرا نبود، عده زیادي پروتستان در نواحي كاتولیك، و جمع كثیري كاتولیك در نواحي 
  . پروتستان باقي ماندند

تانھا آزادي مذھبي پرتس; كاتولیكھا این امتیاز را داشتند كھ از لحاظ سنت و وحدت بھ یكدیگر مربوط بودند
ھاي گوناگون، مانند لوتریھا، كالونیھا، پیروان اونیتاریانیسم و آناباتیستھا، تقسیم  بیشتري داشتند و بھ فرقھ

حتي در میان لوتریھا اختالفي بین طرفداران و مخالفان مالنشتون، كھ مردي آزاد فكر بود، . شده بودند
خود را در كتاب توافق مدون كردند، و از آن بھ بعد لوتریھا اصول دین  ١۵٧٧در سال . وجود داشت

در پاالتینا، فردریك سوم، امیر بر گزیننده، طرفدار آیین كالون شد، و . كالونیھا از ایاالت لوتري طرد شدند
در آنجا بود كھ عالمان دین كالون كاتشیسم ھایدلبرگ . دانشگاه ھایدلبرگ را مركز تعلیم جوانان كالوني كرد

كردند، كھ چون منكر حضور واقعي عیسي در نان و شراب مراسم عشاي رباني بود، باعث  را تنظیم
ھاي خود میكردند،  اگر كاتولیكھا مراسم عبادت خود را محدود بھ خانھ. وحشت كاتولیكھا و لوتریھا شد

دو نفر  ١۵٧٠در سال . كسي با آنھا كاري نداشت، اما از مذھب پیروان اونیتاریانیسم بزور جلوگیري میشد
كھ الوھیت مسیح را مورد تردید قرار میدادند یا آن را محدود میدانستند، بنا بھ اصرار استادان كالوني 

فرزند فردریك بھ نام لویس كھ امیر بر گزیننده بود، آیین لوتر را پسندیده و . دانشگاه ھایدلبرگ اعدام شدند
ویس، بھ عنوان نایب السلطنھ پیرو آیین كالون شد جان كاسیمیر،برادر ل. مردم را بھ پیروي از آن واداشت

فرزندش فردریك پنجم . فردریك چھارم، امیر بر گزیننده، آن سیاست را تایید كرد. و آن را بزور اشاعھ داد
الیزابت استوارت، دختر جیمز اول پادشاه انگلستان، را بھ زني گرفت، مدعي تاج و تخت بوھم شد، و 

كشمكش میان لوتریھا و كالونیھا بھ اندازه كشمكش میان پروتستانھا و . ع كردوقوع جنگ سیسالھ را تسری
كاتولیكھا شدید بود و مانع ھمكاري پروتستانھا در آن جنگھا شد، زیرا تسلط ھر ظالمي بغض و عداوت 

ولفگانگ، كنت ایزنبورگ رونبورگ ھمھ كارمندان لوتري را از  ١۵٨۵در سال . بسیار بر جاي مینھاد
برادر و جانشین او بھ نام كنت ھانري  ١۵٩٨در سال . كنار كرد و كالونیھا را بھ جاي آنان گماشت كار بر

در . بھ كشیشان كالوني اطالع داد كھ، علي رغم زمستان،باید ظرف چند ھفتھ از قلمرو او بیرون بروند
الون را دوباره كنت ولفگانگ ارنست بھ حكومت رسید، كشیشان لوتري را بیرون راند، و آیین ك ١۶٠١

روي كار ) ١۶٠٠(، و لیپھ )١۵٩۶(، ھانو )١۵٩٧(بھ جاي لوتریھا كالونیھا نیز در آنھالت . برقرار ساخت
در پروس شرقي، یوھان فونك را، كھ متھم بھ داشتن تمایالت كالوني شده بود، در میدان . آمدند

كرل، صدر اعظم درسدن، بھ  نیكوالس). ١۵۶۶(كونیگسبرگ در میان شادي و شعف مردم اعدام كردند 
در سال . سبب تغییر دادن مراسم عبادت در جھت آیین كالون، و كمك بھ ھو گنوھاي فرانسوي، اعدام شد

آن را در این محل و در  ١۶٠۵در سال ; موریس، الندگراف ھسن كاسل، بھ آیین كالون در آمد ١۶٠۴
بھ عقب راند، و تصویرھاي مذھبي را در قواي او جمعي از لوتریھاي مخالف را . ھسن علیااشاعھ داد
كشیشاني كھ حاضر نبودند از آیین لوتري دست بردارند و بھ آیین كالوني در آیند طرد ; كلیساھا در ھم درید

در براندنبورگ، لوتریھا و كالونیھا بسختي با یكدیگر در این موضوع بحث میكردند كھ آیا نان مقدس . شدند
  . سرانجام دولت اعالم كرد كھ آیین كالون مذھب حقیقي است. نھدر واقع گوشت عیسي است یا 
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میآمد، با شدتي كھ قبل یا )) ھاري دیني((در میان این تغییر و تبدیلھاي مذھبي، آنچھ كھ در نظر مالنشتون 
، چھل صفت مشخص گرگھا را )١۵٨٢(نیواندر، كشیش لوتري. بعد در تاریخ سابقھ نداشت، در جریان بود

وي مرگ وحشت انگیز مخالفان . ھاي اختصاصي كالونیھاست نشان داد كھ این صفات نشانھ ذكر كرد، و
بھ دست دشمنان ((لوتریھا را شرح داد و گفت كھ تسوینگلي، پس از آنكھ در صحنھ نبرد از پا در افتاد،

كفشھاي ھا و  و چون مرد فربھي بود، سربازان از چربي بدن او براي روغن زدن بھ چكمھ; قطعھ قطعھ شد
اگر كسي بخواھد كھ بھ طور خالصھ :((ھاي لوتري چنین آمده بود در یكي از جزوه.)) خود استفاده كردند

بھ او بگویند كھ بر سر چھ اصولي با كالونیھاي شیطان صفت و افعیزاده مي جنگیم، جواب این است كھ بر 
ستانیسالوس .)) و مسلمانان تبعید شدھاندزیرا كالونیھا مسیحي نیستند، بلكھ كلیمیان ... سر یكایك آن اصول 

طي سالھاي اخیر مالحظھ كردھایم كھ :((در نمایشگاه صنعتي فرانكفورت چنین نوشت) ١۵٩٢(رسیوس 
كتابھایي كھ بھ وسیلھ پروتستانھا علیھ پروتستانھا نوشتھ شدھاند سھ برابر بیشتر از آنھایي ھستند كھ 

این :((چنین شكایت میكرد ١۶١٠نویسندھاي پروتستان در سال .)) اندپروتستانھا علیھ كاتولیكھا انتشار دادھ
عالمان دین، كشمكش مصیبت آمیزي را كھ میان مخالفان پاپ در گرفتھ است بھ اندازھاي تشدید كردھاند 

كھ انتظار نمي رود این فریاد كشیدن، تھمت زدن، دشنام دادن، لعنت فرستادن، والخ، تا پیش از روز قیامت 
ھاي مخالف قبول داشتند  الزم است توجھ كنیم كھ ھمھ فرقھ)) ھاري دیني((براي درك این .)) ان برسدبھ پای

. كھ كتاب مقدس كالم مسلم خداوند است، و حیات پس از مرگ باید موضوع مورد عالقھ افراد باشد
ود داشت كھ باعث ھمچنین باید گفت كھ در ماوراي این ھذیانھا بر سر مسائل مذھبي، تقوایي حقیقي نیز وج

پرھیزگاران از مناقشات مذھبي میگریختند . فروتني و وجد بسیاري از لوتریھا، كالونیھا، و كاتولیكھا، میشد
كتاب باغ كوچك بھشت، اثر . و در خلوت تا اندازھاي از حضور اطمینان بخش خداوند بھرھمند میشدند

كھ حاكي از تفكري پارسامنشانھ است خوانده  یوھان آرنت، ھنوز در آلمان پروتستان بھ عنوان كتابچھاي
سر ((یا كوب بومھ این موضوع را بھ صورت وحدت عرفاني روح انسان با خدایي دانست كھ . میشود

بومھ ادعا میكرد . ھمھ چیز است، با ھمھ گونھ تناقض، چھ بد و چھ خوب)) اساس ((و )) چشمھاي جھاني
كسي كھ بھ عرفان نظر خوبي نداشتھ .)) قدس را دیده استخداوند، دوزخ، و ھمچنین اصل تثلیت م((كھ 

ولي باعث خشنودي .باشد در كتاب بومھ تحت عنوان درباره رقم اشیا چیزي جز مطالب بي سروتھ نمیبیند
سرودھاي . دانستھ است)) مزخرفي عالي((است كھ بدانیم عارف دیگري بھ نام جان وزلي كتاب او را 

  . ریش فون شپي، یسوعي متورع، از آثار فوق بھتر استمذھبي ساده و پر حرارت فرید

چنانكھ در سراسر اروپا معمول بود، در آلمان نیز یسوعیان بودند كھ كاتولیكھا را تحریض كردند بھ اینكھ 
 ١۵۴٠در سال . اعتبار ازدست رفتھ را بازیابند، و نخست در صدد اصالح كشیشان كاتولیك بر آمدند

خدا را شكر كھ در این شھر حتي دو یا سھ كشیش :((ل ورمس چنین نوشتكشیش یسوعي پتر فابر اھ
اما اقدام مھم .)) زندگي میكنند كھ روابط نامشروع نداشتھاند و گناه شناختھ شده دیگري را مرتكب نمیشوند

ھایي در كولوني، تریر، كوبلنتس، ماینتس، شپایر،  از این رو یسوعیان مدرسھ. گردآوري جوانان بود
پتركانیسیوس، كھ این . ین، مونستر، وورتسبورگ اینگولشتات، پادربورن، و فرایبورگ بنیان نھادنددیلینگ

ھاي بسیاري تاسیس كرد،  مبارزه یسوعیان را رھبري میكرد، تقریبا سراسر آلمان را پیاده پیمود، مدرسھ
نروایان آلماني مباحثات یسوعیان را در مجراي صحیحي انداخت، و منافع مذھب دیرین را براي فرما

در . وي بھ دوك آلبرت پنجم توصیھ كرد كھ ریشھ آیین پروتستان را از باویر با زور براندازد. توضیح داد
نتیجھ مساعي یسوعیان و كاپوسنھا، اصالح كشیشان، شوق و ذوق اسقفھا، و دیپلوماسي پاپھا و سفیران 

ول قرن شانزدھم كسب كرده بودند در نیمھ دوم آنان، نیمي از امتیازاتي كھ پروتستانھاي آلمان در نیمھ ا
اگر چھ در بعضي نقاط تا اندازھاي ھم بھ اعمال زور متشبث شدند، آن . ھمان قرن بھ دست كلیسا افتاد

ھاي مردم از شك و تردید، مباحثھ، و مسئلھ تقدیر خستھ شده  توده: نھضت بھ طور كلي رواني و سیاسي بود
متحد و دیرین كاتولیك را بھ منزلھ تكیھگاه محكم حكومت و اجتماع میدانستند، فرمانروایانشان آیین ; بودند

در صورتي كھ آیین پروتستان، كھ دچار تفرقھ بود و بھ سبب تازگي خود ثباتي نداشت، داراي ھمان 
  . خصایص نبود

و منبر علیھ  پروتستانھا چون سرانجام دریافتند كھ اختالفات داخلي باعث نابودي آنان خواھد شد، از قلم
جنگ قلمي زمینھ را براي جنگ واقعي آماده كرد، و ناسزاگویي متقابل تقریبا . دشمنان خود استفاده كردند
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كلماتي مانند كود، آشغال، االغ، خوك، روسپي، و قاتل وارد . بھ صورت وجدي براي آدمكشي در آمد
قتل، دزدي، دروغ، ((تریھا را متھم بھلو ١۵۶۵یوھان ناس نویسنده كاتولیك، در سال . مسائل مذھبي شدند

بھ عقیده آنان، ((كرد و گفت كھ )) فریب، پرخوري، میگساري، زنا با محارم، و شرارت بدون ترس و بیم
. ھمچنین اظھار داشت كھ بھ ظن ھمھ زنان لوتري روسپي ھستند; ))ایمان ھمھ كارھا را موجھ میكند

اما آندرئاس النگ در سال ; ز اصول بدیھي مذھب میدانستندكاتولیكھا لعنت فرستادن بھ پروتستانھا را ا
پیروان پاپ، مانند تركان، كلیمیان، و كافران، خارج از حد لطف :((با اطمینان مشابھي چنین نوشت ١۵٧۶

آنان محكومند بھ اینكھ تا ابد در آتش سوزان جھنم زوزه بكشند، ; خدا و بخشایش گناھان و نجات قرار دارند
ھاي تھمت آمیزي درباره یكدیگر  نویسندگان ھر دو فرقھ قصھ.)) ندانھایشان را بھ ھم بسایندبنالند، و د

افسانھ جوانا، زني كھ بھ . میگفتند، چنانكھ ما امروزه در اختالفات سیاسي خود از این سالح استفاده میكنیم
مردم میتوانستند :((وشتكشیشي چنین ن ١۵٨٩در سال . مقام پاپي رسید، در ادبیات پروتستانھا مشھور بود

ببینند و در یابند كھ یسوعیان تا چھ اندازه پست و شریر و وحشتناك بودند كھ مصرا انكار میكردند كھ 
.)) اگنس، روسپي انگلیسي، در رم بھ مقام پاپي رسیده و طي یك حركت دستھ جمعي بچھاي زاییده است

تثنا امر دباز و جادوگرند، با عالم ارواح رابطھ كھ پاپھا ھمیشھ و ھنوز بدون اس) ١۵٨٩(واعظي گفتھ بود 
شیطان بھ : ((ھمچنین اظھار داشتھ بود. دارند، و از دھان بسیاري از آنان آتش جھنم بیرون جھیده است

طور واضح بر پاپھا ظاھر شده، با آنان در لعنت فرستادن بھ صلیب مسیح و زیر پا كوفتن آن ھمكاري 
مردم بھ این گونھ .)) است، و آنھا این عمل را مراسمي آسماني دانستھاند كرده، و عریان روي آن رقصیده

ھاي كوچھ یاد  بچھ: ((كشیشي پروتستان میگفت ١۵٨۴در . مطالب شورانگیز با ذوق و شوق گوش میدادند
یسوعیان .)) گرفتھاند كھ چگونھ دجال رومي و ھمكاران ملعون او را لعنت كنند و آنان را نشان دھند

مردمپسندي بودند و در صدھا كاریكاتور، جزوه، كتاب، و شعر بھ ارتكاب امردبازي، زنا و ھدفھاي 
كھ ھنوز در موزه گوتھ دروایمار ( ١۵۶٩در یكي از منبتكاریھاي آلماني مورخ . سبعیت محكوم میشدند

پاپ بھ صورت خوكي ماده نشان داده شده است كھ خوكھاي كوچكي بھ صورت یسوعیان ) محفوظ است
، یكي از عالمان لوتري بھ نام پولیكارپ الیزر كتابي بھ زبان التین تحت عنوان ١۵٩٣در سال . زایدمی

تاریخ فرقھ یسوعي نگاشت و در آن یسوعیان را متھم بھ ارتكاب وقیحترین گناھان بر اساس مجوز و 
انتشار یافت،  ١۶١۴در كتابي دیگر بھ نام یك روزنامھ تازه حقیقي، كھ در سال . بخشایش كامل پاپ كرد

سپس مرگ . زن زنا كرده است ١۶۴٢بار با  ٢٢٣۶نوشتھ شده بود كھ بالرمینو، كاردینال یسوعي، 
  . دردناك آن كاردینال را، كھ ھفت سال بعد درگذشت، شرح داده بود

ش كانیسیوس بھ ھمكاران خود توصیھ كرد كھ راه اعتدال را در پی. یسوعیان در آغاز با احتیاط پاسخ دادند
اما مردم دشنام و ناسزاگویي را بر اعتدال . كشیشي پروتستان بھ نام یوھان ماتسیوس نیز چنین كرد; گیرند

  . ترجیح دادند

عدھاي از پروتستانھاي مناقشھجو یسوعیان را محكوم بھ پذیرفتن نظریھ ماریاناي یسوعي در مورد كشتن 
باید این نظریھ مخصوصا درباره امیراني كھ  یكي از یسوعیان آلماني در پاسخ گفت كھ. ستمگران كردند

اما سایر یسوعیان بھ فرمانروایان . آیین پروتستان را بزور بھ اتباع خود تحمیل كردھاند عملي شود
كونراد فتر . پروتستان اطمینان دادند كھ آنان امیراني قانوني ھستند و بھ مویي از آنان آسیب نخواھد رسید

، در آنھا وقیحترین دشنامھا را بھ مخالفان خود داد، و پوزش )١۵٩۴١۵٩٩(یسوعي ده رسالھ منتشر كرد 
ھا بھ محض خروج از چاپ بھ فروش  این رسالھ. خواست و گفت كھ از علماي لوتري پیروي كرده است

  بدعتگذاران سرسخت كھ تخم نفاق را در سرزمین كاتولیك میپراكنند ((یسوعیان كولوني میگفتند . میرسیدند

در حقیقت باید بیش از جانیان مجازات شوند، زیرا ; نند دزدان، راھزنان، و قاتالن بھ مجازات برسندباید ما
اگر . جانیان تنھا بھ بدن آسیب میرسانند، در صورتي كھ آن اشخاص روح را بھ فناي ابدي دچار میكنند

رسیده نفرت انگیز یا لوتر سي سال پیش اعدام شده یا در آتش سوختھ بود، یا اگر بعضي اشخاص بھ قتل 
  . ھاي متعدد كھ جھان را بھ ھم زدند نمیشدیم آن فرقھ
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داوید پارنس، استاد الھیات در ھایدلبرگ، كھ كالوني بود، ھمھ امیران پروتستان را بھ جنگ علیھ پاپ 
تنھا .)) از ھیچ نوع خشونت یا مجازاتي نباید روگردان باشند((برمیانگیخت و میگفت كھ در راه این اقدام 

  . جزوه رسید ١٨٠٠، نخستین سال جنگ، تعداد نشریات بھ ١۶١٨در سال 

ز آنكھ قدرت و خشم كاتولیكھا باال گرفت، جمعي از امیران پروتستان اتحادیھاي بھ نام اتحادیھ پس ا
برگزیننده ساكس خود را كنار گرفت، ولي ھانري ). ١۶٠٨(پروتستان جھت حفاظت یكدیگر تشكیل دادند 

ر سال د. چھارم، پادشاه فرانسھ، حاضر بود كھ در ھر جنگي علیھ امپراطور ھاپسبورگ شركت كند
، چند تن از فرمانروایان كاتولیك بھ رھبري ماكسیمیلیان اول، دوك باویر، اتحادیھ كاتولیك را تشكیل ١۶٠٩

تقریبا ھمھ ایاالت كاتولیك امپراطوري بھ آن پیوستند، و اسپانیا حاضر شد از  ١۶١٠تا ماه اوت ; دادند
بھ ھانري چھارم در تصرف دوكنشین اتحادیھ پروتستان موافقت كرد كھ . لحاظ نظامي بھ آن كمك كند

پروتستاتھا را از داشتن متفق ) ١۶١٠مھ  ١۴(یولیش كلیوز كمك كند، ولي كشتھ شدن پادشاه فرانسھ 
. در آلمان پروتستان ترس و وحشت باال گرفت، اما اتحادیھ كاتولیك آماده نبرد نبود. نیرومندي محروم كرد

با ((ل بھ اتحادیھ پروتستان اطالع داد كھ اتحادیھ كاتولیك ، موریس، الندگراف ھسن كاس١۶١۵در ژانویھ 
بھ منظور قلع و ... دستور تھیھ مواد جنگي را ... موافقت پاپ، پادشاه اسپانیا، دربار بروكسل، و امپراطور 

كاسپارسیوپیوس بھ ھیجان عمومي افزود، زیرا بھ كاتولیكھا و .)) قمع مذھب پروتستان صادر كرده است
كھ كالونیھا قصد دارند صلح مذھبي و عمومي، و امپراطوري مقدس روم را ) ١۶١۶(خطار كرد لوتریھا ا

شاید این )) بھ ھم بزنند، اعترافنامھ آوگسبورگ را پاره كنند و آیین كاتولیك را از امپراطوري براندازند
شمكش بر سر ك. گفتھ كوششي بود كھ بھ منظور ایجاد تفرقھ بیشتري در میان پروتستانھا صورت گرفت

شد، و مردم دوباره بھ  ١۶١۶مسائل ارضي میان اتریش و باویر باعث تضعیف اتحادیھ كاتولیك در سال 
  . فكر استقرار صلح افتادند

اما در پراگ، كنت ھاینریش فون تورن از رھبران پروتستان مصرا خواھش كرد كھ نگذارند مھیندوك 
امپراطور ماتیاس، در طي غیبت خود، پنج معاون براي . ندفردیناند كاتولیك تخت و تاج بوھم را تصاحب ك

در مباحثاتي كھ بر سر ساختمان كلیسا در كلوسترگراب درگرفت، اینان . اداره كشور بھ جاي نھاده بود
، تورن با جمعي از ١۶١٨مھ  ٢٣در . پیشنھاد پروتستانھا را رد كردند و معترضان را بھ زندان فرستادند

بھ اطاقي كھ دو تن از معاونین در آنجا نشستھ . بھ سوي قصر ھرادشین حركت كرد پروتستانھاي خشمگین
ھر سھ نفر از . بودند رفت و آنان را، بھ انضمام یك نفر منشي كھ استغاثھ میكرد، از پنجره بیرون انداخت

آلوده  متري بھ زمین افتادند، اما روي كومھاي از كثافت فرود آمدند و بیش از صدمھ دیدن۵,١۵ارتفاع 
نامیده شده است، براي امپراطور، )) از پنجره بیرون افكندن پراگ((این واقعھ معروف، كھ . شدند

تورن اسقف و یسوعیان را بیرون كرد و یك . مھیندوك، و اتحادیھ كاتولیك نوعي مبارزطلبي مھیج بود
تش جنگ را روشن خواھد وي شاید خوب درك نكرده بود كھ بدین وسیلھ آ. ھیئت مدیره انقالبي تشكیل داد

  . كرد

VI - جنگ سي سالھ  

  ١۶١٨١۶٢٣: مرحلھ بوھمي -١

مھیندوك . ماتیاس پیشنھادي در مورد عفو عمومي و مذاكره نزد ھیئت مدیره فرستاد، اما پذیرفتھ نشد
فردریك پنجم، برگزیننده . فردیناند، بدون توجھ بھ امپراطور، دو لشكر براي تصرف بوھم اعزام داشت

نا، شارل امانوئل، دوك ساووا و مخالف خانواده ھاپسبورگ را ترغیب كرد كھ قوایي تحت فرماندھي پاالتی
ھ قلعھاي مانسفلد، پیلسن را، ك. قابلي بود، بھ كمك بوھم بفرستدتیره پتر ارنست فون مانسفلد، كھ كوندو 

كریستیان . محكم از آن كاتولیكھا در بوھم بود، بھ تصرف درآورد، و قواي فردیناند عقبنشیني كرد
برونسویكي، صدر اعظم فردریك، بھ ھیئت مدیره پیشنھاد كرد كھ قواي خود را تقویت كند و در صورت 
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ماتیاس  ١۶١٩رس ما ٢٠در . تفویض تاج و تخت بھ فردریك، فردیناند را از سلطنت محروم سازند
اوت،  ١٩در . درگذشت و فردیناند را بھ عنوان پادشاه قانوني بوھم و ولیعھد امپراطوري بھ جاي گذاشت

دیت بوھم فردیناند را از سلطنت خلع كرد و در بیست و ھفتم ھمان ماه فردریك، امیر پاالتینا، را بر تخت 
  . ا با لقب فردیناند دوم بھ امپراطوري برگزیدندروز بعد، برگزینندگان فرمانرواي ستیریا ر. بوھم نشاند

وي میدانست كھ بھ عنوان رھبر كالونیھا از . فردریك در انتخاب منصب جدید خویش تردید نشان داد
ھمكاري لوتریھا بھره مند نخواھد شد، در صورتي كھ میبایستي با امپراطور، پاپ، و اسپانیا بھ نبرد 

پادشاه انگلستان كھ پدر زن او بود، استمداد كرد، ولي این پادشاه زیرك  از این رو از جیمز اول،. پردازد
الیزابت، زن با نشاط فردریك، او را بھ قبول . در عوض بھ او نصیحت كرد كھ تخت وتاج بوھم را نپذیرد

آن تخت وتاج تحریض نكرد، اما قول داد كھ در ھر واقعھاي كھ پیش آید شریك او باشد، و بر سر این قول 
اكتبر  ٣١سرانجام، در . كریستیان برونسویكي بھ او توصیھ كرد كھ سلطنت بوھم را بپذیرد. م ایستادھ

  . ، پادشاه و ملكھ جدید بھ پراگ رفتند و از طرف دیت و مردم با شوق و شعف بسیار پذیرفتھ شدند١۶١٩

. یاستمداري نداشتفردریك خوان بیست سالھ خوش اخالق و جوانمردي بود، ولي تجربھ الزم را براي س
یكي از نخستین كارھاي او پس از جلوس بر تخت بوھم این بود كھ فرمان داد ھمھ محرابھا و تصویرھا را 

از كلیساي سن ویتوس، كھ بھ منزلھ تحصنگاه ملي بود، بردارند، و پس از چندي اطرافیانش نیز ھمین عمل 
كاتولیك از این كار انتقاد كرد، لوتریھاي بوھم آن  اقلیت. را در مورد سایر مكانھاي مقدس بوھم انجام دادند

آوریل  ٣٠در . را ناپسند دانستند، و لوتریھاي آلمان اقدام این كالوني متعصب را با خونسردي تلقي كردند
فردیناند فردریك را غاصب اعالم كرد و بھ او فرمان داد كھ تا پیش از اول ژوئن از امپراطوري  ١۶٢٠

. فت كھ اگر از این كار امتناع كند، یاغي محسوب و اموالش ضبط خواھد شدضمنا گ; بیرون برود
امپراطور حاضر شد كھ ایاالت آلمان را از خطر حملھ مصون دارد، بھ شرط آنكھ قول مشابھي بھ ایاالت 

 امیران پروتستان عقیده داشتند. این پیشنھاد پذیرفتھ شد) ١۶٢٠ژوئن  ٣(در عھدنامھ اولم . كاتولیك بدھند
برگزیننده ساكس كشور . كھ فردریك، بر اثر مخالفت با فردیناند، آزادیھاي آنان را بھ خطر انداختھ است

  . لوتري خود را با امپراطور كاتولیك متحد ساخت

رھبري این . در ماه اوت، یك لشكر امپراطوري مركب از بیست و پنج ھزار نفر از اتریش وارد بوھم شد
ن، امیر باویر بھ نام یوھان تسر كالس، معروف بھ كنت دوتیي بود، كھ تقواي لشكر با سردار ماكسیمیلیا

نزدیك كوه سفید، در غرب پراگ، این . خود را از یسوعیان و ھنر جنگ را از دوك پارما آموختھ بود
فردریك، الیزابت، و اطرافیانشان بھ سیلزي ). نوامبر ٨(لشكر با قواي بوھم مقابل شد و آن را شكست داد 

شاه و ملكھ چون نتوانستند قوایي در آنجا فراھم آرند، ناچار بھ ایالت كالوني براندنبورگ پناه . ریختندگ
پس از مدت كوتاھي، . یك روز بعد از جنگ، ماكسیمیلیان، امیر باویر، پراگ را بھ تصرف درآورد. بردند

ند، یسوعیان بازگشتند، تعلیم و آیین كاتولیك دوباره رسمي شد، تصویرھا مجددا بھ كلیساھا عودت داده شد
. تربیت تحت نظارت كاتولیكھا قرار گرفت، و مقرر شد ھیچ مذھبي جز آیین كاتولیك و یھود مجاز نباشد

سالگرد یان ھوس، كھ سابقا بھ منزلھ جشن ملي بھ شمار ; تناول عشاي رباني با نان و شراب منسوخ شد
سي تن . ھمھ كلیساھا در آن روز درھاي خود را ببندندمیآمد، روز عزاداري اعالم شد، و مقرر گشت كھ 

مدت ده سال، دوازده سربریده . از رھبران عمده شورشیان دستگیر و بیست و ھفت نفر از آنان اعدام شدند
بھ شورشیان دستور داده شد كھ از . از روي پل شارل، كھ بر فراز مولد او ساختھ بودند، نیشخند میزدند

اموال آنان بھ تصرف شاه فردیناند درآمد و او نیز آنھا را بھ بھاي اندك بھ . مھاجرت خودداري كنند
یك طبقھ جدید از اشراف مركب از كاتولیكھا و بر اساس سرفداري كشاورزي بھ وجود ; كاتولیكھا فروخت

  . طبقات متوسط و تجارت پیشھ تقریبا از میان رفتند. آمد

ب آیین كالوني را از بوھم برمیانداخت، سپینوال، طي متاركھ در ایامي كھ ماكسیمیلیان باویر بدین ترتی
  جنگي كھ در ھلند پیش آمد، قواي عظیمي از فالندر بھ منظور تصرف 
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جمعي از امیران كم قدرت پروتستان در صدد مقابلھ با او برآمدند، و فردریك .پاالتینا بھ حركت در آورد
ھنگامي كھ سپینوال، در نتیجھ تجدید جنگ ھلندیھا با . زن خود را در پراگ نھاد و بھ اردوگاه آنان پیوست

، وھایدلبرگ )١۶٢٢(ھا را شكست داد اسپانیاییھا، بھ ھلند فرا خوانده شد، تیي جاي او را گرفت، پروتستان
كتب كتابخانھ بزرگ دانشگاه آن شھر در پنجاه ارابھ گذاشتھ شدند و، بھ عنوان . را تصرف و غارت كرد

ماكسیمیلیان پس از بازگشت . ھدیھاي از طرف ماكسیمیلیان باویر بھ گرگوریوس پانزدھم، بھ رم حمل شدند
نا و امتیاز برگزینندگي را در ازاي خدمات خود بھ امپراطور، پیروزمندانھ خود از بوھم، ایالت پاالتی

حدود و تمامیت . در این وقت، ایاالت كاتولیك در دیت انتخاباتي داراي اكثریت شدند. دریافت داشت
اعتبار و قدرت افزاینده فردیناند دوم . پیروزي كاتولیكھا باعث نگراني پادشاھان پروتستان و كاتولیك شد

ماكسیمیلیان از درك این نكتھ نگران شد كھ میبایستي پاالتینا و ; امیران آلماني را تھدید میكرد ))آزادیھاي((
پاپ اوربانوس ھشتم با نظریھ فرانسویھا دایر بر . باویر را تنھا بھ عنوان ایاالت تابع امپراطور نگاه دارد

ي دستگاه پاپ را بھ خطر انداختھ اینكھ خانواده ھاپسبورگ بھ اندازھاي قوي شده كھ منافع فرانسھ و آزاد
و چون ریشلیو براي كمك بھ پروتستانھاي آلمان، و بعدا براي كمك بھ یكي از پادشاھان ; است موافق بود

سوئد در جنگ با امپراطور كاتولیك، بر كاتولیكھاي فرانسھ مالیات بست، پاپ این عمل را بھ دیده اغماض 
ناگھان صحنھ سیاسي را با یك سلسلھ اقدامات دیپلوماتیك تغییر  ، كاردینال ریشلیو١۶٢۴در سال . نگریست

در دھم ژوئن عھدنامھاي با ھلند پروتستان و در نھم ژوئیھ با سوئد و دانمارك علیھ فالندرو اسپانیاي . داد
 ١١در ; در پانزدھم ژوئن انگلستان پروتستان را نیز بھ امضاي آن عھدنامھ واداشت; كاتولیك امضا كرد

ساووا و ونیز را ترغیب كرد كھ، بھ منظور قطع خطوط ارتباطي اسپانیا و اتریش، از طریق  ژوئیھ
كریستیان چھارم،  ١۶٢۵در . ھاي آلپ ایتالیا و سویس، بھ فرانسھ ملحق شوند ھاي والتلین در كوه گردنھ

پریشان از ماكسیمیلیان با حالتي . پادشاه دانمارك، بیست ھزار سرباز مانسفلد در ساكس سفال آورد
امپراطور تقاضا كرد قوایي بھ كمك تیي بفرستد، زیرا ھجده ھزار سرباز او بر اثر بدي آب و ھوا و 

فردیناند با احضار والنشتاین از بوھم، تقاضاي او را . گرسنگي و بیماري بھ ده ھزار نفر تقلیل یافتھ بودند
  . پذیرفت

   ١۶٣٠- ١۶٢٣: والنشتاین -٢

خانواده او یكي از . ن والدشتاین بود او نام خود را بھ ھمین صورت مینوشتنام واقعي او آلبرشت فو
دیده بھ جھان گشود و نخست توسط برادران  ١۵٨٣وي در سال . ھاي اشرافي بوھم بود قدیمیترین خانواده

با بیوه زن متمولي ازدواج كرد كھ پس از مدت كوتاھي . بوھمي، و سپس بھ دست یسوعیان پرورش یافت
  و ارث فراواني براي او بھ جا  درگذشت
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آنگاه شصتوھشت پارچھ از امالكي را كھ توسط فردیناند . والنشتاین، مجموعھ گذاشت: آنتوني ون دایك
. ضبط شده بود بھ بھایي كھ بر اثر بیارزش شدن پول بوھم ناچیز بود خریداري كرد و بھ ثروت خود افزود

عت را رونق وي مالكي باھوش و ترقیخواه بود، روشھا و محصوالت كشاورزي را اصالح كرد، صن
ھایي بنیان نھاد، زمینھ خدمات پزشكي و كمك بھ مستمندان را فراھم آورد، و براي تغذیھ  بخشید، مدرسھ

گذشتھ از این، معاصران خود را نھ تنھا بر اثر نبوغ . مردم در روزگار قحطي مواد غذایي ذخیره كرد
رامي، غرور و گستاخي، و طبع خشن نظامي، بلكھ با اندام بلند و الغر، چھره رنگ پریده و خشن، بي آ

او را بھ صورت مردي برتر از ھمنوعانش در )) عفاف تغییر ناپذیرش. ((آمرانھ خویش بھ شگفتي انداخت
وي بھ فردیناند، از زماني كھ عنوان . اعتماد او بھ علم احكام نجوم بیش از ایمان او بھ مسیح بود. آورد

بھ بعد نیز مبافغ گزافي  ١۶١٩و از سال ; رسید، كمك كرده بود مھیندوك داشت تا زماني كھ بھ امپراطوري
در اختیار او نھاد، بھ طوري كھ میگفت پایھ امپراطوري را با پول خود مستحكم ساختھ است، چنانكھ 

والنشتاین در قبال . بھ او قرض داد ١۶٢٣گولدن در سال  ٠٠٠,۵٠، و ١۶٢١گولدن در سال  ٠٠٠,٢٠٠
خواست، ھمین قدر كافي بود كھ یك چھارم بوھم را زیر فرمان داشتھ باشد، بتواند این وامھا وثیقھاي نمی

ھنگامي كھ . قوایي بھ میل خود فراھم كند، و قادر باشد رھبري آن را با مھارت فوقالعادھاي بھ عھده بگیرد
ایي ھاي والتلین بھ تصرف فرانسویھا و ونیزیھا در آمد، و دیگر قواي اسپانی گردنھ ١۶٢۴در سال 

نمیتوانست از ایتالیا بھ اتریش برود، والنشتاین حاضر شد پنجاه ھزار نفر را تجھیز كند و در اختیار 
اما ; فردیناند چون بر جاھطلبي والنشتاین واقف بود، در قبول پیشنھاد او تردید نشان داد. امپراطور بگذارد

تاین دستور داد كھ بیست ھزار سرباز فردیناند ناچار بھ والنش. از وي استمداد كرد ١۶٢۵تیي در سال 
با ; این لشكر جدید بخوبي مجھز شد، داراي انضباط كامل بود، و فرمانده خود را دوست داشت. فراھم آورد

والنشتاین . ھا تامین كرد سرعتي شگفتانگیز بھ سوي ساكس سفال شتافت و ضمن راه آذوقھ خود را از دھكده
  ). ١۶٢۶(و تیي قواي كریستیان چھارم را در لوتر درھم شكست  حملھ مانسفلد را در دساو دفع كرد،
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. مانسفلد درگذشت، و كریستیان دریافت كھ قواي تحلیل رفتھ او بیچاره شده و حاضر بھ شورش است
اتحادیھ بزرگي كھ ریشلیو بھ وجود آورده بود، بر اثر حسادت گوستاووس آدولفوس بر كریستیان چھارم، و 

بھ فرانسھ، و لشكركشي باكینگم بھ منظور كمك بھ ھوگنوھاي مقیم الروشل، از میان  اعالن جنگ انگلستان
ھا دوباره بھ روي  ریشلیو مجبور شد قواي خود را از والتلین فرا خواند، و در نتیجھ این گردنھ. رفتھ بود

  . اتریش و اسپانیا باز شدند

رگ رفت و گئورگھ ویلیام برگزیننده را بر آن والنشتاین، كھ قواي او ھر روز افزایش مییافت، بھ براندنبو
سپس بھ دوكنشین ھولشتاین كھ از متصرفات كریستیان بود، . داشت كھ بھ حمایت از امپراطور قیام كند

سراسر دانمارك بھ تصرف او  ١۶٢٧پیش از پایان سال . رفت و بسھولت ھر مقاومتي را در ھم شكست
در این ھنگام كھ تقریبا سراسر سواحل شمالي . والنشتاین شد ھاي ھواي بالتیك باعث بسط نقشھ. در آمد

آلمان و قسمت اعظم دانمارك تحت تسلط امپراطور در آمده بود، والنشتاین در صدد بر آمد كھ ناوگاني 
براي او بھ وجود آورد، اتحادیھ ھانسایي را احیا كند و، بھ اتفاق لھستان كاتولیك، تسلط امپراطور را بر 

در این صورت ھلندیھا و انگلیسیھا دیگر نمیتوانستند از بالتیك و از . ریاھاي شمالي برقرار سازدبالتیك و د
طریق سوئد چوب حمل كنند، كشتیھایي براي نظارت بر دریاي شمال و تجارت آن بسازند، و دریاي مانش 

بدین ; انھ راین شدتصرف پاالتینا بھ دست امپراطور باعث تسلط او بر رودخ. را بھ روي اسپانیا ببندند
ترتیب ھلندیھا از طریق رودخانھ و دریا بھ محاصره افتادند و امكان داشت كھ قدرت، ثروت، و انقالب 

والنشتاین . لجوجانھ آنان از بین برود و گوستاووس آدولفوس نیز در شبھجزیره اسكاندیناوي محصور شود
امیران آلماني از . دریاي بالتیك داد بھ خود لقب دریاساالر اقیانوسیھ و) ١۶٢٧(حتي دراین وقت 

پیروزیھاي او زیاد خشنود نبودند، زیرا میدیدند كھ ارتش اتحادیھ كاتولیك بھ رھبري ماكسیملیان باویر و 
كنت دو تیي بھ بیست ھزار نفر تقلیل یافتھ است، در صورتي كھ والنشتاین رھبري صد و چھل ھزار 

امپراطور تا زماني كھ متكي بھ . در برابر امپراطور مسئول میداندسرباز را بھ عھده دارد و خود را تنھا 
در واقع، امكان داشت كھ والنشتاین در . امیران آلماني خاتمھ دھد)) آزادیھاي((این قوا بود، میتوانست بھ 

این فكر بوده باشد كھ استقالل امیران را از میان ببرد و سراسر آلمان را بھ صورت كشور واحد و 
ي در آورد، چنانكھ ریشلیو مشغول انجام دادن این كار در فرانسھ بود، و بیسمارك نیز دویست و نیرومند

، برگزینندگان امپراطور ١۶٢٧١۶٢٨در زمستان . چھل سال بعد ھمین نقشھ را بھ مرحلھ اجرا در آورد
ولیك میخواستند كھ از امیران كات. در مولھاوزن گرد آمدند تا درباره بیم و امیدھاي خود بھ مذاكره بپردازند

اما . والنشتاین طرفداري كنند، و امیدوار بودند كھ وي آیین پروتستان را از مركز پیدایش آن بر اندازد
 ١١(ھنگامي كھ فردیناند، دوك پروتستان مكلنبورگ را خلع كرد و آن دوكنشین را بھ والنشتاین سپرد 

طور در عزل و نصب دوكھا بھ دست آورده بود بھ ، حتي امیران كاتولیك از قدرتي كھ امپرا)١۶٢٨مارس 
وي در صدد بود كھ از آنان . برگزینندگان تنھا یك كار میتوانستند علیھ فردیناند انجام دھند. وحشت افتادند

بخواھد فرزندش را بھ پادشاھي رم برگزینند، یعني رسیدن فرزندش را بھ تخت و تاج امپراطوري تضمین 
ارس بھ امپراطور اطالع دادند كھ تا زماني كھ قواي او تحت فرمان والنشتاین م ٢٨ولي آنان در . كنند

و ماكسیمیلیان باویر بھ او تذكر داد كھ اگر قوا و ; است، فرزندش را نامزد مقام امپراطوري نخواھند كرد
تاین گویي والنش. قدرت والنشتاین تقلیل نیابد، سیاست امپراطوري تحت نفوذ این شخص قرار خواھد گرفت

براي عطف توجھ بھ این تذكر بود كھ ظاھرا بھ دلخواه خود مذاكراتي پنھاني با كریستیان چھارم انجام داد 
اما بر خالف تصور كشورھاي اروپایي، ژوتلند و ). ١۶٢٩مھ  ٢٢(و عھدنامھ لوبك را امضا كرد 

نكرد، ولي فقط از وي  شلسویگ و قسمتي از ھولشتاین را بھ پادشاه دانمارك داد، غرامت جنگي مطالبھ
ھایي داشت  این جوانمردي چھ انگیزه. خواست كھ دریاھاي آلماني و اقتدارات خود را در اختیار او بگذارد

ھاي آن  یكي آنكھ وي میترسید كشورھاي اروپاي باختري علیھ نظارت امپراطور بر دریاي بالتیك و تنگھ
. ستاووس آدولفوس در صدد حملھ بھ آلمان استدیگر آنكھ عقیده داشت كھ گو; با یكدیگر متحد شوند

والنشتاین پیشبیني میكرد كھ سرانجام مبارزھاي میان خود او و گوستاووس آدولفوس نھ كریستیان در 
ممكن است كھ فردیناند در نتیجھ قدرت دیپلوماتیك سردارش نگران شده باشد، ولي مجبور . خواھد گرفت

ن خود را ظاھر نكند، زیرا در این ھنگام در صدد اجراي بود كھ حسادت و بدگمانیھاي روز افزو
. جسورانھترین اقدام خود بود و در ھر مرحلھ این بازي خطرناك بھ كمك سپاھیان والنشتاین احتیاج داشت

مشاوران یسوعي او مدتھا از وي تقاضا كرده بودند كھ از قدرت جدید خود استفاده كند و، با فرماني 
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بھ بعد از آن  ١۵۵٢مالك و عواید كلیسا را كھ از آغاز اصالح دیني الاقل از سال  امپراطوري، ھر قدر از
فردیناند، كھ خود كاتولیك متعصبي بود، این تقاضا را تا اندازھاي . منتزع شده بود بھ روحانیان باز گرداند

امالكي كھ سابقا  بھ بعد بسیاري از ١۵۵٢از سال . موجھ دانست، اما از اشكاالت عملي آن بخوبي آگاه نبود
براي انجام دادن آن مقصود، . بھ كلیسا تعلق داشتند بھ وسیلھ مالكان بعدي آنھا خرید و فروش شده بودند

میبایستي امالك مذكور را احتماال بزور از مالكان بگیرند، و ھرجومرج ناشي از آن آلمان را بھ انقالب 
نظریھ طرفداري میكرد، در این ھنگام از حدود و  و ماكسیمیلیان باویر، كھ روزگاري از این. میكشانید

اشكاالت آن بھ وحشت افتاد و از امپراطور تقاضا كرد تا زماني كھ مجلس آن را مورد مطالعھ دقیق قرار 
فردیناند بیم داشت كھ چنین مجلسي آن را رد كند، و در ششم مارس . نداده است، از این فكر منصرف شود

ما كاري دیگر جز حمایت از خسارت : ((در این فرمان نوشتھ بود. كرد فرمان اعاده را صادر ١۶٢٩
ھاي اسقف اعظم  دیدگان نداریم، و باید ماموران خود را بفرستیم تا سر زمینھایي را كھ در تصرف حوزه

ھا بوده و ھمچنین دارایي كلیسا را كھ از  ھاي نخست كشیشي، و صومعھ ھاي اسقفي، حوزه نشین، حوزه
این عمل اصالحات كاتولیكي منضم بھ ). ١۵۵٢)) (نامھ پاسو بھ بعد ضبط شده است بازستانندانعقاد عھد

ھمچنین بھ منزلھ تصریح اختیار امپراطور بھ شمار میرفت، در صورتي كھ شارل پنجم . انتقامگیري بود
و شدید  فرمان مذكور اگر چھ با اعتراضات عمومي. ممكن بود در اتخاذ چنین اختیاري تردید نشان دھد

ھر جا كھ مقاومتي صورت میگرفت، سربازان والنشتاین . مواجھ گشت، بھ مورد اجرا گذاشتھ شد
فراخوانده میشدند، و در ھمھ نقاط، بھ استثناي ماگدبورگ كھ در برابر سپاھیان والنشتاین بخوبي مقاومت 

  . كرد، مخالفتھا درھم شكستھ شدند

تموند، و سي شھر دیگر، ھمچنین پنج اسقف نشین و در حدود شھرھایي مانند آوگسبورگ، روتنبورگ، دور
صدھا ناحیھ كھ سابقا تحت نظارت كاتولیكھا اداره میشدند دوباره . صد صومعھ، بھ دست كاتولیكھا افتادند

بھ مورد اجرا )) قلمرو از آن ھر كھ، مذھب از آن او((بھ ھمان نسبت كھ اصل . بھ تصرف آنان در آمدند
دم مذھب فرمانرواي خود را پذیرفتند، ھزاران تن از پروتستانھا مجبور بھ ارتداد یا گذاشتھ شد و مر

در میان آنھا الیاس ھول، كھ ; تنھا از آوگسبورگ ھشت ھزار نفر جالي وطن اختیار كردند; مھاجرت شدند
  . تاالر مجللي در آن شھر ساختھ بود، نیز بھ چشم میخورد

ند در اطراف كشور بھ گدایي میپرداختند، و كشیشان كاتولیك كھ جاي كشیشان پروتستان كھ تبعید شده بود
تنھا ظھور گوستاووس آدولفوس بود كھ مانع از . آنان را گرفتھ بودند از دولت خواستند بھ آنان كمك كند

فردیناند پس از آنكھ از قواي والنشتاین براي . اجراي نھایي آن فرمان و اصالح مذھب كاتولیك در آلمان شد
جراي فرمان خود استفاده كرد، و دید كھ لشكري از پروتستانھا در صحنھ نبرد نیست، دیگر در ابقاي او ا

از این سردار خواست كھ سي ھزار تن از سربازانش را  ١۶٣٠از این رو در ماه مھ . اصرار نورزید
د در صدد حملھ بھ والنشتاین ھرچھ اعتراض كرد و گفت كھ پادشاه سوئ. براي خدمت در ایتالیا مرخص كند

در ماه ژوئیھ، برگزینندگان . امپراطوري است، سخن او مسموع نیفتاد و سیھزار سرباز از او گرفتھ شد
امپراطور پذیرفت، و در سیزدھم سپتامبر بھ افسران . دوباره خواستندكھ والنشتاین از این كار بركنار شود

والنشتاین با خاطري آسوده بھ . انتخاب شده است ارتش اطالع داد كھ ماكسیمیلیان باویر بھ فرماندھي كل
امالك خود در بوھم رفت، زیرا میدانست كھ گوستاووس آدولفوس وارد خاك آلمان شده است و امپراطور 

  . دوباره بھ سرداري احتیاج خواھد داشت

   ١۶٣٢-١۶٣٠: ساگاي گوستاو آدولف -٣

پرست، در صدد نجات مذھب حقیقي از تعرض بت نباید تصور كرد كھ این پادشاه بزرگ، مانند مردي خیال
وظیفھ او این بود كھ اسقالل سیاسي و تكامل اقتصادي سوئد را محفوظ دارد، و در . پرستان بر آمده باشد

و ; تعقیب ھمین مقاصد بود كھ با لھستان كاتولیك، روسیھ ارتدوكس، و دانمارك پروتستان بھ جنگ پرداخت
خود را آماده مبارزه علیھ قواي متحد امپراطور، پاپ، و اسپانیا كرد از آن  اگر از این ھنگام قواي مختصر

لحاظ نبود كھ آنھا از آیین كاتولیك پیروي میكردند، بلكھ بھ این سبب بود كھ در صدد بودند كشور او را تابع 

pymansetareh@yahoo.com



از ایجاد بھ عقیده او بھترین دفاع در برابر چنین خطري عبارت . پادشاھان بیگانھ و مخالف سوئد كنند
از آنجا كھ ساكس پروتستان تردید نشان میداد، گوستاووس با فرانسھ كاتولیك متحد . اتحادیھاي در اروپا بود

با . شد، زیرا ھر دو میدانستند كھ اختالف بلكھ بر سركشمكشي بھ خاطر امنیت از طریق اعمال قدرت است
حرك نیرومندي در میان مردم بھ شمار وجود این مذھب اگر چھ انگیزه ضعیفي در میان رھبران بود، م

از . میرفت، و این عامل میبایستي بھ میھن پرستي افزوده شود تا عوام بھ جنگ و خونریزي تحریض شوند
این رو گوستاووس آدولفوس پس از آنكھ با سیزدھھزار سرباز وارد پومراني شد، خود را بھ ایاالت شمالي 

ھا  و بھ فرانسھ بھ عنوان شمشیري علیھ قدرت روز افزون خانوادهآلمان بھ عنوان مدافع آیین پروتستان، 
وي منتظر ورود قواي امدادي از سوئد، اسكاتلند، براندنبورگ، و لھستان شد، تا . پسبورگ معرفي كرد

نھ تفنگ (این عده بھ تفنگ چخماقي . اینكھ در حدود چھل ھزار سرباز با انضباط در اختیارش قرار گرفت
فرمانده این قوا ھنوز . مجھز بودند و با توپخانھ سبك خود میتوانستند بسرعت حركت كنند )فتیلھاي قدیم

جوان بود و سیوشش سال بیش نداشت، اما، باوجود جنگھاي بسیار، تنومند شده و براي اسبان و ھمچنین 
و با  معالوصف، بیشتر اوقات در صفوف مقدم جبھھ میجنگید. دشمنانش بھ صورت مسئلھاي در آمده بود

سربازانش او را از آن لحاظ . كمال اطمینان، بھ دنبال ریش طالیي خود، بھ سوي پیروزي پیش میرفت
در آن زمان كھ در دنبال . دوست نداشتند كھ طبعي مالیم داشت، بلكھ بھ سبب آنكھ پادشاھي دادگستر بود

ر بود براي حفظ نظام آنان ھایي از زنان روسپي بھ راه میافتادند و دولت مجبو لشكرھاي آلماني دستھ
افسران مخصوصي بگمارد، گوستاووس ھیچ زن روسپي را بھ اردوگاه خود راه نمیداد و حال آنكھ زنان 

  . معمولي اجازه داشتند كھ شوھران خود را در ارتش ببینند

; صبح و عصر، ھر تیپي در مراسم دعا خواندن شركت میجست و ھر یكشنبھ بھ موعظھ گوش فرا میداد
گوستاووس، مانند . اینجا نظم و انضباط سربازان كرامول ده سال پیش از جنگھاي كرامول یافت میشد در

. كرامول، از تغییر مذھب اجباري جلوگیري میكرد و ھر جا كھ میرفت با مذھب مردم كاري نداشت
. كرد را صرف بسط نفوذ خود در پومراني و بھ دست آوردن متفق ١۶٣٠گوستاووس آدولفوس بقیھ سال 

وي اگر میتوانست ھمھ دشمنان خانواده ھاپسبورگ را با یكدیگر متحد كند، امكان داشت كھ لشكري مركب 
، فرانسھ و سوئد پیماني بستند ١۶٣١ژانویھ  ١٣در . از صدھزار نفر براي مقابلھ باوالنشتاین بھ وجود آورد

 ٠٠٠,۴٠٠االنھ در حدود كھ بھ موجب آن قرار شد پادشاه افراد را تھیھ كند، و كاردینال س
ھمچنین مقرر شد كھ ھیچ یك از آن دو كشور بدون . براي نبردي پنجسالھ بپردازد) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۴(تالر

ریشلیو . موافقت دیگري صلح نكند، و گوستاووس تعھد كرد كھ با اجراي مراسم كاتولیك مخالفت نورزد
عوض ماكسیمیلیان تیي را براي جلو گیري از  در; ماكسیمیلیان را دعوت كرد كھ بھ این پیمان بپیوندد

و ) ١۶٣١مارس  ١٩(تیي نویبراندنبورگ را بھ تصرف در آورد . پیشرفت قواي سوئد اعزام داشت
گوستاووس فرانكفورت آن در اودر را گرفت . پادگاني مركب از سھ ھزار نفر را از دم شمشیر گذراند

در ایامي كھ این پادشاه میكوشید . سرباز بود، قتلعام كرد و پادگان آنجا را، كھ شامل دوھزار) آوریل ١٣(
یان گئورگھ، امیر ساكس، را بھ اتحادیھ خود بپیوندد، تیي و كنت تسوپاپنھایم ماگدبورگ را، كھ ھنوز سر 

مھ، این شھر پس از یك مقاومت ششماھھ ٢٠در . از پذیرفتن فرمان استرداد باز میزد، محاصره كردند
در كشتارگاه جنگ بیستھزار نفر ; اتح ضمن چھار روز غارت ھر چھ خواست انجام دادقواي ف. سقوط كرد

بھ قتل رسیدند، و این عده نھ فقط شامل سھھزار سرباز پادگان، بلكھ شامل ھفده ھزار تن از سیوشش ھزار 
ندگان یكي از نویس. و سراسر شھر، بھ استثناي كلیساي جامع آن، با خاك یكسان شد; نفر جمعیت شھر بود

  : معاصر مینویسد

مخصوصا ھر یك از سربازان دشمن . در این ھنگام جز زدن، سوزاندن، غارت، شكنجھ، و قتل دیده نمیشد
مردم بیچاره بر اثر مصیبت و ھمچنین خطر . ... اصرار داشت كھ حتیاالمكان غنیمت بیشتري بھ دست آرد
ازھاي ترسیده بودند كھ ھر چھ را ولو در ھزار تیر باران شدن، خنجر خوردن، و اعدام با چوبھدار بھ اند

در این غضب جنون آمیز، آن شھر بزرگ و عالي كھ مانند شاھزاده . قلعھ پنھان كرده بودند، نشان میدادند
خانمي بر پا بود طمعھ آتش شد، و ھزاران تن از مردان و زنان و كودكان بیگناه در میان فریادھاي 

بیرحمانھ و ننگآور و بھ وضعي كھ قلم از شرح آن عاجز است، شكنجھ وحشتانگیز و دلخراش، بھ طرزي 
  . دیدند و بھ قتل رسیدند

pymansetareh@yahoo.com



. تیي، كھ در این ھنگام پیرمردي ھفتادویك سالھ بود، تا آنجا كھ توانست، براي جلوگیري از قتلعام كوشید
بھ ((شھرھاي خود،  وي بدرستي پیش بیني كرد كھ ایاالت پروتستان، در نتیجھ ویراني یكي از زیباترین
ژوئیھ  ٢٢در .)) سبب تنفري كھ از این عمل دارند، بدون تردید بیشتر بھ یكدیگر نزدیك خواھند شد

آوریل، یان  ٣٠در ; ، امیر براندنبورگ ھمھ قواي خود را در اختیار گوستاووس آدولفوس گذاشت١۶٣١
متحد سوئد و ساكس لشكر تیي را، كھ  سپتامبر، قواي ١٧و در ; گئورگھ ایالت ساكس را با سوئد متحد كرد

این واقعھ، كھ نخستین . تعداد سربازانش بیش از سربازان آنھا بود، در برایتنفلد نزدیك الیپزیگ شكست داد
پادشاه سوئد بدون زره در بحبوحھ آن ; پیروزي مھم پروتستانھا در جنگ بود، روحیھ آنان را تقویت كرد

رق و پوشیده از گردوغبار بود، سربازان خود را بیباكانھ رھبري كرد، نبرد جنگید و با وجود آنكھ غرق ع
و از این رو، بھ منزلھ نشان تشجیع كنندھاي در نظر مردمي بود كھ چندي پیش از آن بیدفاع و گرفتار 

مكلنبورگ دوباره تصرف شد، و دوك مخلوق . تفرقھ بودند و از بیم سپاھیان والنشتاین بر خود میلرزیدند
ایالتھاي آلمان یكي پس از دیگري بھ اتحاد سوئد پیوستند،و پس از مدتي . ابق خود را باز یافتمقام س

وي مركز فرماندھي خود . گوستاووس بر خطي كھ از سراسر آلمان از اودر تا راین امتداد یافت مسلط شد
در نوامبر، یان . را در ماینتس، یعني در قلب منطقھاي كھ معموال محل اقامت كاتولیكھا بود، قرار داد

گئورگھ با قواي خود از ساكس برخورد با مقاومت بھ سوي پراگ رفت، و بین راه عمدا از حملھ بھ امالك 
فردیناند، كھ متحدي جز اسپانیاي فقیر و سرداري جز تیي سالخورده نداشت، در . والنشتاین خودداري كرد

از او خواست كھ قوایي براي نجات بوھم و و ) ١۶٣١دسامبر(كمال فروتني از والنشتاین استمداد كرد 
یكي آنكھ ; آن سردار خودخواه بھ چند شرط فوقالعاده با این پیشنھاد موافقت كرد. حمایت اتریش فراھم آورد

دوم آنكھ میبایستي اختیار عقد و امضاي ; میبایستي بھ فرماندھي كل قواي امپراطوري منصوب شود
سوم آنكھ در سرزمینھایي كھ بھ تصرف او در آمده ; فوس داشتھ باشدھا را جز با گوستاووس آدول عھدنامھ

ھمھ این  ١۶٣٢در آوریل . است میبایستي حق داشتھ باشد كھ اموال مردم را ضبط یا آنان را عفو كند
والنشتاین لشكري فراھم آورد، با یان گئورگھ بھ طور جداگانھ صلح كرد، و پراگ را . شرطھا پذیرفتھ شدند

در این ضمن گوستاووس وارد كارزار شد و . قواي ساكس بھ ایالت خود بازگشت. متصرف شدبدون جنگ 
و گوستاووس . چندي بعد، تیي بر اثر جراحات خود درگذشت; )آوریل ١۵(تیي را در رین شكست داد 

اره در این ھنگام، شم. والنشتاین از بوھم بیرون آمد و بھ قواي ماكسیمیلیان پیوست. مونیخ را تصرف كرد
سربازان دشمن از سربازان گوستاووس بمراتب بیشتر بود، و متفقین این پادشاه، كھ او را بھ داشتن مقاصد 

لشكریان او، كھ از گرسنگي رنج میبردند، بھ . امپراطوري متھم میكردند، بیتاب و غیرقابل اعتماد بودند
یان گئورگھ در ھنگام مستي . دشمن كردند غارت مردم پرداختند و پروتستانھا را نیز مانند كاتولیكھا با خود

گوستاووس، كھ در صدد برآمده بود وین را بھ . عالقھ خود را بھ رھایي از دست پادشاه سوئد اظھار داشت
در . تصرف درآورد، در این ھنگام چون از اتحاد یان گئورگھ با والنشتاین بیم داشت، بھ طرف شمال رفت

د كھ جریان بر خالف مصالح اوست، بھ او كسنتیرنا دستور داد كھ نورنبرگ، بھ سبب آنكھ احساس میكر
در  ١۶٣٢در شانزدھم نوامبر. در ارفورت بازن خود وداع كرد. جنگ و امور دولت سوئد را ادامھ دھد

لوتسن، نزدیك الیپزیگ، دو نفر، كھ بزرگترین سرداران عصر خود بودند، سرانجام با یكدیگر روبھرو 
دو لشكر در تمام روز ; بیستوپنج ھزار سرباز و والنشتاین با چھل ھزار سربازگوستاووس با : شدند

جنگیدند و خون ریختند، متزلزل شدند و صفوف خود را دوباره منظم كردند والنشتاین مجبور شد عقبنشیني 
. شتكند، اما پاپنھایم آن شكست را جبران كرد، تا اینكھ از ناحیھ ریھ زخمي شد و بر اثر خونریزي درگذ

گوستاووس، كھ میدید قلب لشكرش رو بھ ھزیمت مینھد، رھبري یك ھنگ سوار را بھ عھده گرفت و بھ 
گلولھاي بھ دست چپ او و گلولھ دیگر بھ اسبش خورد، و چون بھ زمین افتاد، گلولھاي . دشمن حملھ برد

و پرسیدند چھ كسي سواران زرھپوش امپراطور بھ گرد او حلقھ زدند و از ا. دیگر بھ پشتش اصابت كرد
من پادشاه سوئدم، و مذھب و آزادي ملت آلمان را با خون خودم تضمین : ((وي در پاسخ گفت. است
سواران زرھپوش شمشیرھاي خود را چندین بار بھ تن او فرو بردند و خبر مرگ او را با صداي .)) میكنم

  . بلند اعالم داشتند

و سوئدیھا، كھ بر اثر مرگ پادشاه خود ; ا بھ عھده گرفتبر نھارد، دوك دو ساكس و ایمار، فرماندھي ر
خشمگین شده بودند، مانند سیل پیش رفتند و پیروزي را بھ بھاي گزافي خریدند و جسد گوستاووس را، كھ 
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شب آن روز، شكست خوردگان شادي كردند و . با گلولھ و شمشیر سوراخ سوراخ شده بود، پس گرفتند
  . مرده بود ))شمالشیر ((فاتحان اشك ریختند، زیرا 

  ١۶۴٨-١۶٣٣: تدني -۴

ریشلیو رھبري پروتستانھاي آلمان را بھ عھده گرفت، او . از آن پس عظمت از جنگ رخت بربست
نھاي اجرا كرد، بر نھارد، دوك دوساكسوایمار، كسنتیرنا اراده پادشاه سابق خود را با دیپلوماسي عاقال

اما افتخار ; فرانسویھا، و ژنرال یوھان بانر و تورستنسون سوئدیھا را بھ پیروزیھاي جدیدي رھنمون شدند
  . از میان رفتھ و تنھا وحشت بھ جاي مانده بود

ز اینكھ براي نجات خود امیران پروتستان، پس از مرگ گوستاووس، خود را كامال رھا شده نمیدانستند و ا
ضمن مبارزه . از دست فردیناند بھاي سنگیني بھ پادشاه سابق سوئد پرداختھ بودند اظھار نارضایي میكردند

و پادشاھي بیگانھ ; نیز كشتزارھایشان بھ دست لشكرھاي رقیب ویران، و شھرھایشان خراب شده بود
  . ر تن از آنان را بھ خاك ھالك افكنده بودآلمانھا را علیھ آلمانھا رھبري كرده و در حدود صد ھزا

چنین بھ نظر میرسید كھ والنشتاین، كھ براي نخستین بار طعم شكست را چشیده بود، خونسردي خود را از 
اما او نیز، كھ در . وي پس از نبرد لوتسن، بھ بوھم رفت و آرام مشغول تھیھ لشكر دیگري شد. دست میدھد

ز جنگ خستھ شده بود و آرزو میكرد فرصتي بھ دست آورد تا بھ معالجھ این ھنگام پنجاه سال داشت، ا
. از این رو، بھ طور مستقل با رھبران پروتستان و حتي با ریشلیو بھ مذاكره پرداخت. نقرس خود بپردازد

ا فردیناند حتما میدانست كھ تبعید شدگان بوھمي، با صوا بدید او كسنتیرنا، مشغول توطئھاند تا والنشتاین ر
ھنگامي كھ بر نھارد، دوك دوساكسوایمار، با سپاھي بھ سوي باویر بھ . بر تخت سلطنت بوھم بنشانند

والنشتاین جواب . حركت در آمد، ماكسیمیلیان و فردیناند از والنشتاین تقاضا كردند كھ بھ كمك آنان بشتابد
اره خود را در امالك امپراطور در داد كھ نمیتواند قوایي براي این منظور فراھم آرد، و سپس لشكریان بیك

و چون امپراطور از او خواست كھ مالیاتھایي را كھ بر این امالك بستھ است تقلیل دھد، ; بوھم جا داد
  . نپذیرفت

. فردیناند و مشاورانش تصمیم گرفتند كھ بزرگترین سرادر خود را از كار براندازند ١۶٣٣دسامبر ٣١در 
در میان سربازان والنشتاین شایع شد كھ وي قصد دارد خود را پادشاه بوھم، ولویي سیزدھم را پادشاه 

چھار روز بعد، . الم شدفوریھ فرمان امپراطور درباره بركناري او از فرماندھي اع ١٨در . رومیھا كند
در اگر، در بیست و پنجم فوریھ تني چند از سربازان، بھ . والنشتاین بھ اتفاق ھزار سرباز از پیلس گریخت

بنا بر . امید پاداش، وارد اطاق او شدند و چون او را تنھا و بدون اسلحھ دیدند، با شمشیر بھ او حملھ كردند
ھا میخورد، او را بیرون  ا گرفتند و در حالي كھ سرش بھ پلھآنھا پاي او ر((گفتھ یكي از معاصران، 

امپراطور، كھ روزھا . آنگاه قاتالن بھ وین شتافتند و در آنجا مقام و پول و زمین بھ دست آوردند.)) انداختند
  . او سپاس گفت)) ھمكاري((و شبھا در بیم و دعا خواندن گذارانده بود، خدا را بھ مناسبت 

فرزند بیست و شش سالھ فردیناند وھمنام او بھ عنوان فرمانده كل . دیگر ادامھ یافتجنگ چھارده سال 
فلسفھ را دوست ; وي جواني دوستداشتني، مودب، مھربان، و بخشنده بود. قواي امپراطوري منصوب شد

بر اثر مساعدت . داشت، آھنگ میساخت، و عاج تراشي میكرد، ولي از ھنر جنگ نیز بیبھره نبود
سالخورده، توانست برنھارد را در نوردلینگن در قاطعترین نبرد امپراطوري در این جنگ  سرداران

اوكسنتیرنا، با امضاي عھدنامھ كومپیني، كھ ریشلیو . قواي پروتستانھا بھ اضمحالل نزدیك شد. شكست دھد
امیران  اما). ١۶٣۵آوریل  ٢٨(را بھ شركت بیشتري در آن مبارزه وامیداشت، از وخامت اوضاع كاست 

از این لحاظ، . پروتستان آلمان از اینكھ یك كاردینال فرانسوي سرنوشت آنان را تعیین میكردد خشنود نبودند
یكي پس از دیگري، بھ پیروي از یان گئورگھ، امیر ساكس، با امپراطور صلح كردند، و امپراطور نیز 

 ٣٠(بنابر عھدنامھ پراگ . فرانسھ میدید آنان را با آغوش باز پذیرفت، زیرا خود را مواجھ با ارتش و پول
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، امپراطور موافقت كرد كھ اجراي فرمان اعاده را تا چھل سال متوقف كند، در عوض، اكثر )١۶٣۵مھ 
امیران پروتستان قول دادند بھ او و متفقین او كمك كنند تا ھمھ سرزمینھایي را كھ از زمان ظھور آدولفوس 

از آنجا كھ این سرزمینھا شامل لورن نیز بودند، . ده بود بازستانندبھ بعد بھ تصرف این پادشاه در آم
عھدنامھ مذكور در حقیقت علیھ فرانسھ و سوئد تنظیم شده بود، و این خود بھ منزلھ اعالم وحدت آلمان علیھ 

، قواي ساكس پروتستان با سوئدیھاي ١۶٣۵در اواخر . مسئلھ مذھب از جنگ جدا شد. مھاجمان آن بود
ن در شمال آلمان میجنگید، جایي كھ بانر و تورستنسون، بانبوغي نظامي كھ در خور گوستاووس پروتستا

  . بود،كوشیدند كھ قسمتي از اراضي اروپا را براي حفظ امنیت سوئد نگاه دارند

، فرانسھ ١۶٣٨در سال . در غرب، بر نھارد دلیرانھ در برابر قواي روز افزون امپراطور مقاومت كرد
جھت او فرستاد، و از ھمھ بھتر آنكھ دو ھزار سر باز تحت فرماندھي تورن، كھ شھرتش باال  مبالغي پول

بر نھارد، كھ بدین ترتیب تقویت شده بود، شروع بھ مبارزھاي . گرفتھ بود، براي كمك بھ او اعزام داشت
قابل تذكار  كرد كھ در تاریخ نظامي، از لحاظ عالي بودن عملیات سوق الجیشي و نشان دادن سر سختي،

. وي قواي امپراطور را در ویتنوایر شكست داد و قلعھ مستحكم برایزاخ را مجبور بھ تسلیم كرد. است
، وقوا و متصرفاتش، بھ )١۶٣٩(سپس، در چھل و چھارسالگي، بر اثر خستگي و فرسودگي در گذشت 

  . انضمام آلزاس، بھ دست فرانسھ افتادند

شم از جھان فرو بست، و فردیناند سوم، كھ امپراطوري فقیري بھ چ ١۶٣٧امپراطور سالخورده در سال 
ارث برده بود، دریافت كھ تھیھ پول براي تامین ھزینھ لشكر تقریبا میسر نیست، در صورتي كھ ریشلیو 

، تورستنسون لشكریان سوئدي را تا حدود چھل ١۶۴٢در سال . میتواند بر فرانسوایان تھیدست مالیات ببندد
ن رھبري كرد، در نبرد دوم برایتنفلد پیروزي مھمي بھ دست آورد، و ده ھزار تن از كیلومتري وی

مھیندوك لئوپولد ویلیام شكست خورده، برادر امپراطور جوان، . سربازان امپراطور را بھ خاك ھالك افكند
ار آویخت، و افسران خود را بھ جرم جبن محاكمھ كرد، افراد عالیرتبھ را گردن زد، زیردستان آنان را بھ د

بھ نظر میرسید كھ ھر سال مصیبت . از صفوف سربازان باقیمانده از ھر ده نفر یك نفر را تیرباران كرد
/ متفق او، اسپانیا، در نتیجھ پیروزي دوك د ١۶۴٣در سال . تازھاي عارض امپراطور جدید خواھد شد

الند را تا حدود ماینتس آنگن و تورن سرزمین راین ١۶۴۴در سال ; آنگن در رو كروا شكست خورد
ھاي وین پیش رفت، فرانسویھا در نبرد  تورستنسون دوباره تقریبا تا دروازه ١۶۴۵در سال ; تصرف كردند

خونیني در آلرھایم پیروز شدند، و یك لشكر سوئدي تحت رھبري كنت ھانس كریستوف فون كونیگسمارك 
ارتش باویر در . جبور بھ ترك جنگ كردساكس را تصرف كرد، الیپزیگ را گرفت، و یان گئورگھ را م

تورن بھ خود باویر حملھ برد و آن را ویران  ١۶۴۶در سال ; از پاالتینا بیرون رانده شده بود ١۶٣۴سال 
ماكسیمیلیان، كھ روزگاري مغرور بود، خواھان صلح شد، و از امپراطور خواست كھ با فرانسھ كنار ; كرد
ر خود افسرده حال و انعطاف ناپذیر نبود و فریاد رعایاي پریشان را فردیناند سوم، كھ برخالف پد. بیاید

ھا نوعي سازگاري  میشنید، تني چند از اطرفیان با كفایت خود را بھ وستفالي فرستاد تا میان مذھبھا و سلسھ
  . بھ وجود آورند

شاید او بھ سبب آنكھ خیلي جوان بود، نمیتوانست درك كند كھ نظیر آن قتل و خرابي در ھیچ سرزمیني در 
در میدان نبرد نھ دو لشكر، بلكھ شش لشكر آلماني، دانماركي، سوئدي، بوھمي، . یك نسل روي نداده است

وران بیگانگاني تشكیل یافتھ بودند لشكرھایي كھ بیشتر افراد آنھا از مزد; اسپانیایي، و فرانسوي دیده میشدند
كھ با مردم و خاك و تاریخ آلماني ھیچ پیوستگي نداشتند، و تحت رھبري ماجراجویاني بودند كھ بھ خاطر 

ھا را ضبط میكردند، در  لشكرھایي كھ غلھ و میوه و چارپاي دھكده; پول براي ھر مذھبي میجنگیدند
اگر پادگاني از ; ا در لذت غارت، قتل، وھتك ناموس میدانستندھاي مردم مقیم میشدند، و پاداش خود ر خانھ

تسلیم شدن خودداري میكرد، پس از شكست، از دم شمشیر میگذشت، و این وضع بھ عنوان اصلي مورد 
از این رو ; سربازان احساس میكردند كھ مردم بھ مثابھ شكار حاللند. قبول ھمھ جنگجویان در آمده بود

ر قرار میدادند، آنان را بھ عنوان مستخدم بھ كار میگماشتند، كودكانشان را بھ امید پاھاي آنان را ھدف تی
ھاي علف خشك آنان آتش میانداختند، و كلیساھایشان را  دریافت پول میربودند، براي تفریح خود در كومھ

نشان داده روزي دست و پاي كشیش پروتستاني را كھ در برابر حملھ آنان بھ كلیسا مقاومت . میسوزاندند
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كشیشان را بھ ارابھ میبستند و آنان را مجبور میكردند كھ آن قدر روي دست و پا راه بروند . بود قطع كردند
میگویند پدري شكایت كرد كھ سربازي با . ھتك عصمت از حقوق مسلم سربازان بود. كھ بیھوش شوند

فرمانده در پاسخ گفت كھ اگر آن دختر افسر . دختر او بزور عمل منافي عفت انجام داده و او را كشتھ است
علي رغم آمیزشي جنسي بي . تا آن اندازه بھ حفظ بكارت خود عالقھ نشان نداده بود، ھنوز زنده بود

در مورد این كاھش جمعیت، كھ موقتي بود، . بندوبار، جمعیت آلمان در طي جنگ بسرعت تقلیل یافت
  . رت نتایج مصیبتباري بھ وجود آوردمطالب اغراق آمیزي گفتھ شده است، ولي در ھر صو

تخمین زده میشود كھ جمعیت آلمان و اتریش بھ طور متوسط از بیست میلیون بھ سیزده میلیون و پانصد 
كنت فون لوتسو حساب كرد كھ از سھ میلیون نفر جمعیت بوھم تنھا ھشتصد ھزار . ھزار نفر كاھش یافت

در بوھم وجود داشتند، در حدود بیست و نھ  ١۶١٨ھ در سال نفر باقي ماند، از سي و پنج ھزار دھكدھاي ك
در بعضي . در سراسر امپراطوري صدھا دھكده بدون سكنھ ماندند. ھزار دھكده در طي جنگ تخلیھ شدند

از ھزار و ھفتصدوھفده . نواحي ممكن بود در مسافت صد كیلومتر حتي یك دھكده یا خانھ یافت نشود
وجود داشت، تنھا ششصد وبیست و ھفت دھكده در  ١۶١٨ورینگن در سال خانھاي كھ در نوزده دھكده ت

ھزران متر مربع از زمینھاي . باقي ماندند، كھ بسیاري از آنھا نیز بدون سكنھ بودند ١۶۴٩سال 
حاصلخیز، بھ سبب نبود كارگر، حیوان باركش، یا بذر، یا بھ سبب آنكھ كشاورزان مطمئن نبودند كھ آنچھ 

محصول بھ مصرف تغذیھ سربازان میرسید، و . خواھند دروید، بھ صورت بایر باقي ماندندرا كھ میكارند 
در بسیاري از نقاط، . آنچھ ھم بھ جاي میماند براي جلوگیري از تغذیھ لشكر دشمن سوزانده میشد

  . كشاورزان مواد غذایي مخفي شده یا سگ، گربھ، موش صحرایي، بلوط، و علف میخوردند

مرد و زن در . آنان، در حالي كھ علف در دھان داشتند، در گوشھ و كنار دیده میشدنداجساد بعضي از 
در آلزاس، مجرمان اعدام شده را از دار پایین . خوردن گوشت اسبان مرده با كالغ و سگ رقابت میكردند

مواد در سرزمین راین، اجساد را از خاك بیرون میكشیدند و بھ عنوان ; میآوردند و با لذت میخوردند
وضع حمل و نقل بھ . در تسوایبرو كن زني اعتراف كرد كھ كودك خود را خورده است; غذایي میفروختند

اندازھاي مختل شده بود كھ ھیچ ناحیھاي نمیتوانست مازاد محصول خود را براي سرزمین قحطي زده دور 
سربازان فراري و ھا بر اثر جنگ، خراب و بھ سبب راھزنان، خطرناك و پر از  راه; دستي بفرستد

  . پناھندگان شده بودند

شھرھاي . جمعیت بسیاري از آنھا بھ نصف جمعیت سابق رسید. ھا آسیب ندیدند شھرھا كمتر از دھكده
صنعت بھ سبب . بزرگ مانند ماگدبورگ، ھایدلبرگ، وورتسبورگ، نویشتات، و بایرویت ویران شدند

بازرگانان متمول سابق بھ گدایي و ; جارت دچار وقفھ شدت. فقدان سازندگان و خریداران و پیشھ، تنزل كرد
سرمایھدارن . ھا اعالم ورشكستگي كردند و از پرداخت قرضھاي خود سرباز زدند جامعھ. دزدي پرداختند

اخذ مالیات باعث . از قرض دادن امتناع كردند، زیرا میترسیدند كھ قرض بھ عنوان ھدیھ محسوب شود
بر اثر كثافت و آشغال . ثناي سرداران، ماموران مالیات، اسقفھا، و پادشاھان شدتھیدستي ھمھ افراد، بھ است

  . ھا، ھوا متعفن گشت و اجساد جانواران مرده در كوچھ

بیماریھاي واگیردار تیفوس، تیفویید، اسھال خوني، واسقربوط در میان مردم وحشتزده شیوع یافتند و از 
اسپانیایي كھ از مونیخ گذشتند طاعوني بھ جاي گذاشتند كھ سربازان ; شھري بھ شھر دیگر سرایت كردند

درخت ھنر و ادبیاتي كھ باعث رونق شھرھا شده بود . در چھار ماه ده ھزار نفر را بھ دیار نیستي فرستاد
  . بر اثر شعلھ جنگ پژمرده شد

ري بشر و یاس ونومیدي باعث بدگماني نسبت بھ درستي و نیكوكا. اخالق و روحیھ مردم نیز خراب شد
در این . كماالت مطلوب مذھب و میھن پرستي پس از یك نسل زورگویي نابود شدند. موجب سبعیت شد

ھنگام مردان ساده لوح بھ خاطر خوراك یا نوشیدني یا تنفر میجنگیدند، در صورتي كھ رھبرانشان مساعي 
ھایي  موارد جنبھ در بعضي. خود را صرف تھیھ اراضي قابل مالیات گیري و قدرت سیاسي میكردند

كشیشان از ; انساني بھ چشم میخورد، چنانكھ یسوعیان كودكان آواره را جمع میكردند و بھ آنھا غذا میدادند

pymansetareh@yahoo.com



یكي از كشاورزان در دفترچھ خود چنین نوشتھ . دولتھا میخواستند كھ دست از خونریزي و خرابي بردارند
اي خدایي كھ در آسماني، . كند كھ صلح برقرار شود خدا. خدا كند كھ این كار عاقبتي داشتھ باشد: ((بود

  .)) صلح را براي ما بفرست

VII - عھدنامھ و ستفالي   

در آن سال پاپ اوربانوس ھشتم . بھ بعد فرمانروایان و سیاستمداران در فكر صلح بودند ١۶٣۵از سال 
لوني گرد آمدند، ولي بھ نمایندگان در كو. پیشنھاد كرد كنگرھاي براي بحث در شرایط توافق تشكیل شود

نمایندگان فرانسھ، سوئد و امپراطور موافقتنامھاي مقدماتي براي تشكیل  ١۶۴١در سال . نتیجھاي نرسیدند
امضا كردند و قرار گذاشتند كھ نمایندگان فرانسھ و امپراطور با  ١۶۴٢دو كنفرانس در وستفالي در سال 

ران فرانسھ و امپراطور، با وساطت كریستیان چھارم، وساطت پاپ و ونیز در مونستر مالقات كنند و سفی
پادشاه دانمارك، با نمایندگان سوئد در اوسنابروك، در چھل و ھشت كیلومتري جدایي از آن لحاظ ضرور 

بود كھ نمایندگان سوئد حاضر نبودند تحت ریاست نماینده پاپ مذاكره كنند، و نماینده پاپ نیز نمیخواست با 
  . مجلس بنشیندبدعتگذاران در یك 

پیروزي تورستنسون در . بر اثر مسائل مربوط بھ خط امان و مقاولھ نامھ، تاخیراتي در كار روي داد
. اعزام دارد ١۶۴٣برایتنفلد امپراطور را بر آن داشت كھ قول دھد نمایندگان خود را پیش از یازدھم ژوئیھ 

یھ اسپانیا میبست، نمایندگان فرانسھ وقت را بھ سپس، ضمن آنكھ فرانسھ عھدنامھاي با ایاالت متحده ھلند عل
با حضور صدوسي وپنج نماینده  ١۶۴۴كنگره وستفالي رسما در چھارم دسامبر . مسائل بیھوده تلف كردند

حتي در آن شرایط نیز شش ماه صرف بحث . بھ انضمام عدھاي از عالمین االھي و فیلسوفان گشایش یافت
سفیر كبیر فرانسھ حاضر نبود . رود بھ مجلس و ترتیب جلوس آنان شددرباره حق تقدم نمایندگان ضمن و

سفیر كبیر اسپانیا توجھي بھ سفیر كبیر . بخوانند)) عالیجناب((مذاكرات را آغاز كند، مگر آنكھ او را 
فرانسھ نمیكرد، زیرا ھیچ یك از آن دو دیگري را بر خود مقدم نمیدانست، و بھ وسیلھ شخص ثالثي با 

اسپانیا ; فرانسھ حاضر نبود فیلیپ چھارم را پادشاه پرتغال و امیر كاتالونیا بداند. اكره میكردندیكدیگر مذ
نمایندگان سوئد مشاجره میكرند و وقت را . نمیخواست لویي چھاردھم را بھ عنوان پادشاه ناوار بشناسد

جدي بھ آنان دستور داد كھ با بیھوده میگذراندند، تا آنكھ كریستینا، كھ ملكھاي جوان و مصمم بود، بھ طور 
  . در این ضمن، سربازان در جنگ كشتھ میشدند. خود و با دشمن صلح كنند

بھ ھمان نسبت كھ دولتھا پیروز میشدند یا شكست میخوردند، نمایندگانشان در مذاكرات تاخیر یا تعجیل 
ھا را یا  گشت تدبیر گرهقاضیان سرگرم ایجاد اشكاالت یا كشف طرق مصالحھ بودند و با سر ان. میكردند

از آنجا كھ سرداران فرانسوي بھ موفقیتھایي نایل میشدند، دولت فرانسھ اصرار داشت . میبستند یا میگشودند
و حال آنكھ بیشتر آنان مدتھا پیش از امپراطور صلح : كھ ھمھ امیران آلماني نمایندگاني بھ كنفرانس بفرستند

. گزینندگان، امیران، و امپراطوران نمایندگان خود را بفرستند مدتي الزم بود تا ھمھ بر. كرده بودند
اسپانیا،براي تضعیف فرانسھ، عھدنامھ جداگانھاي با ایاالت متحده ھلند كھ بھ فرانسھ قول داده بود عھدنامھ 

قلم اما ھلندیھا نمیتوانستند از این فرصت استفاده نكنند، زیرا با چند گردش . جداگانھاي ببندند منعقد ساخت
فرانسھ معاملھ بھ مثل كرد و . میتوانستند آنچھ را كھ بھ خاطر آن ھشتاد سال جنگیده بودند بھ دست آورند

  . ادامھ یافت)١۶۵٩(حاضر نشد با اسپانیا صلح كند مبارزه این دو كشور تا زمان انعقاد عھدنامھ پیرنھ

انیاییھا در لنس باعث نشده بود كھ اگر تخریب باویر بھ دست تورن، حملھ سوئدیھا بھ پراگ، و شكست اسپ
در این . امپراطور عھدنامھ را امضا كند، كنگره ممكن بود كھ بدون نتیجھ بھ وقت دیگر موكول شود

مازارن را مجبور كرد كھ امتیازاتي بھ دشمن بدھد، تا بتواند بھ ) فروند(ضمن، شیوع جنگ داخلي فرانسھ 
نجام عھدنامھ وستفالي ھم در مونستر و ھم در اوسنابروك بدین ترتیب، سرا. حل مشكالت كشور بپردازد

ھاي جنگ میرسید، خونریزي  ضمن آنكھ این خبر بھ جبھھ. بھ امضا رسید ١۶۴٨در بیست و چھارم اكتبر 
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سپس فریاد شكرگزاریھاي خاضعانھ و پر مسرت از ھزاران شھر و دھكده . نھ روز دیگر ادامھ یافت
  . برخاست

این اشكالت، كھ مربوط بھ تسویھ دعاوي ; مایندگان با اشكالت پیچیدھاي مواجھ بودندباید تصدیق كرد كھ ن
گذشتھ از این، نمایندگان دعاوي متضاد . بود، در ھیچ كنفرانس صلحي پیش از قرن بیستم دیده نشده است

ن عھدنامھ كھ مواد ای. را تا آنجا كھ عداوتھا، غرورھا، و قدرتھاي موجود اجازه میدادند عاقالنھ حل كردند
 ١. نقشھ اروپا را تغییر داد باید خالصھ شوند، زیرا خالصھاي از تاریخ است و حوادث بسیاري ایجاد كرد

پاالتینا را با حق راي بر ) یا جنوبي(باویر قسمت علیا  ٢. سویس و ایاالت متحده ھلند رسما استقالل یافتند
تینا، بھ عنوان حوزه فرمانروایي ھشتمین برگزیننده، پاال) یا شمالي(قسمت سفال  ٣. گزینندگي بھ دست آورد

براندنبورگ قسمت خاوري پومراني، اسقفنشینھاي میندن،  ۴. بھ شارل لویي فرزند فردریك، داده شد
فرانسھ با خانواده . ھالبرشتات، و كامین، و حق تصرف اسقفنشین ماگدبورگ را بھ دست آورد

د، كمك كرد تا این سرزمینھا را بھ دست آورد، و بدین وسیلھ ھوھانزولرن، كھ قدرتش رو بھ افزایش بو
  . میخواست دولت دیگري مانند خانواده ھاپسبورگ ایجاد كند

انتظار نمیرفت كھ فرانسھ بتواند پیشبیني كند كھ براندنبورگ، پس از آنكھ بھ پروس تبدیل شد، تحت 
 ۵. بیسمارك آن كشور را شكست دھد رھبري فردریك كبیر، با فرانسھ بھ معارضھ برخیزد و در زمان

سوئد، بھ طور كلي در نتیجھ پیروزیھاي خود، و تا اندازھاي بر اثر كمك فرانسھ در كنگره، اسقفنشینھاي 
از آنجا كھ این .برمن و وردن، شھرھاي ویسمار و شتتین و قسمتي از اراضي مصب اودر را متصرف شد

و از ; ین ھنگام یك كرسي در دیت امپراطوري بھ دست آوردقسمتھا تیولھاي امپراطوري بودند، سوئد در ا
آنجا كھ این كشور لیوونیا، استوني، اینگریا، كارلیا، و فنالند را در تصرف داشت، در این ھنگام بھ 

ایاالت آلماني  ۶. صورت یكي از دولتھاي مقتدر در آمد و تا زمان ظھور پطر كبیر بربالتیك مسلط شد
امپراطور مجبور شد كھ فقط بھ  ٧. خود را در مقابل امپراطوران حفظ كردندآزادیھاي پیش از جنگ 

ھنگري بھ صورت - از اینرو امپراطوري اتریش. شناسایي حقوق خود در بوھم و مجارستان اكتفا كند
اساس اقتصادي امپراطوري تا حدي بر اثر تقلیل جمعیت، . واقعیتي در میان امپراطوري مقدس روم در آمد

ھاي بزرگ در  گذشتھ از این، مصب رودخانھ. ت، و تجارت ناشي از جنگ درھم ریختخرابي صنع
اختیار دولتھاي خارجي قرار گرفت، چنانكھ مصبھاي اودر و الب بھ سوئد و مصب راین بھ ایاالت متحده 

ا بر فرانسھ، كھ با پول خود موجبات پیروزي سوئدیھا را فراھم آورده و با سردارانش صلح ر. ھلند داده شد
در حقیقت آلزاس با اسقف نشینھاي مس، وردن، . دشمنان تحمیل كرده بود، بیش از سایر كشورھا سود برد

بدین ترتیب، لویي چھاردھم در . تول، و قلعھ برایزاخ واقع در قسمت آلماني رود راین بھ فرانسھ داده شد
ھدف ریشلیو، كھ پیش از این  .موقعیتي بود كھ میتوانست فرانش كنتھ و لورن را بھ آساني تصرف كند

وفات یافتھ بود، بھ تحقق پیوست، و آن عبارت بود از درھم شكستن قدرت ھاپسبورگ، بسط دادن مرزھاي 
فرانسھ، تحكیم وحدت و دفاع این كشور، حفظ تعداد بیشماري ایالت مستقل در داخل امپراطوري، ادامھ 

ن كشورھاي پروتستان شمالي و ممالك كاتولیك كشمكش میان امیران و امپراطور، افزایش مخالفت میا
فرانسھ جاي اسپانیا، و خانواده بوربون جاي . جنوبي بھ منظور حفظ فرانسھ از خطر یك آلمان متحد

 .دانستندچندي پس از این جریان، لویي چھاردھم را با خورشید برابر . ھاپسبورگھا را در اروپا گرفتند
منصرف شود، وضع )) فرمان اعاده((كلیساي روم مجبور شد از . قرباني نامرئي جنگ، مسیحیت بود

. باز گرداند، و قبول كند كھ امیران دوباره مذھب اتباع خود را معین كنند ١۶٢۴مالكیت را بھ قبل از سال 
یسا آیین پروتستان را از بوھم، كھ سرزمین اصالح دیني یان ھوس بود، ولي این وضع باعث شد كھ كل

مثال دیگر امكان نداشت كھ لھستان آیین كاتولیك را در سوئد ; اصالحات كاتولیكي متوقف شدند. براندازد
  . پروتستان، كھ نیرومندتر از سابق شده بود، برقرار سازد

باطل، لعنت شده، و ((پاپ اینوكنتیوس دھم آن را ; نماینده پاپ در مونستر حاضر بھ امضاي عھدنامھ نشد
كشورھاي اروپا توجھي بھ این ). ١۶۴٨بیستم نوامبر (دانست )) بدون ھیچ نتیجھاي درگذشتھ، حال، و آینده

اد، و مذھب در اروپا از اھمیت اعتراض نكردند، و از آن تاریخ بھ بعد دستگاه پاپ نفوذ خود را از دست د
بعضي از پروتستانھا، مخصوصا كساني كھ خانھ خود را در بوھم و اتریش از دست داده بودند، نیز . افتاد
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اما روي ھم رفتھ این عھدنامھ، كھ ناشي از زحمات یك كار دینال مرده و یك كاردینال . اعتراض كردند
آیین كالون بر طبق این عھدنامھ بھ رسمیت شناختھ . بود، بھ منزلھ پیروزي پروتستانھا بھ شمار میآمد زنده
برقرار شد، اساسا بدون تغییر ماند، تا اینكھ، در قرن بیستم،  ١۶۴٨حدود اختالفات مذھبي، كھ در سال . شد

اصالح دین اگرچھ . ك بتدریج و بھ طرزي آرام باعث افزایش پیروان این مذھب شدازدیاد نوزادان كاتولی
نجات یافتھ بود، مانند آیین كاتولیك، از شكاكیتي كھ بر اثر خشونت مباحثات مذھبي، سبعیت جنگ، و 

در آتش افكنده )) زن جادوگر((در طي این جنگ ھزاران . ھا بوجود آمده بود آسیب دید بیرحمیھاي فرقھ
ھاي سیاسي و اقتصادي را كھ تحت لفافھ  و چون انگیزه; نشان دادند و برادر كشي را رایج كردند. دندش

مذھبي بود كشف كردند، بھ این نتیجھ رسیدند كھ فرمانروایانشان ایماني جز شھوت قدرت ندارند و حال 
تي در این دوره، كھ ح. آنكھ فردیناند دوم بارھا قدرت خود را بھ خاطر ایمانش بھ خطر انداختھ بود

تیرھترین ادوار تاریخ جدید است، عده روز افزوني بھ علم و فلسفھ روي آوردند تا جوابھایي بھدست 
گالیلھ انقالبي را كھ كوپرنیك : ھا خواستھ بودند بزور اجرا كنند كمتر تلقین شده باشد آوردند كھ از آنچھ فرقھ

و ; ھمھ سنتھا و منابع موثق را مورد تردید قرار داددكارت ; برپا كرده بود بھ صورتي مھیج در آورد
عھدنامھ وستفالي بھ كتاب . برونو، ضمن آنكھ در آتش میسوخت، مردم اروپا را متوجھ فریادھاي خود كرد

  فصل بیست و دوم ١۵۵٨١۶۴٨سوم آزمایشھاي خرد 

  

  علم در عصر گالیلھ

١۵۵١ - ٨۶۴٨  

I - خرافات  

تنھا خوشبختھا میتوانند بدون . مذھبھا ممكن است بھ وجود آیند و از بین بروند، ولي خرافات جاودانیند
كن طبیعت مقداري بیشتر ما از لحاظ روحي و جسمي بیماریم، و موثرترین داروي مس. اساطیر زندگي كنند

كپلر معتقد بھ جادوگري بود، و : حتي كپلر و نیوتن علم خود را با اساطیر میآمیختند. چیز فوق طبیعي است
  . نیوتن درباره علم كمتر از مكاشفھ نوشت

; وقتي كھ درباره ما سخن میگویند، گوشمان زنگ میزند: خرافات مردمپسند از شمار بیرون بود
زخمھا را میتوان با تدھین سالحي كھ ; مھ صورت میگیرند عاقبت خوشي ندارند ازدواجھایي كھ در ماه

پري، جن، غول، ; جسد در حضور قاتل شروع بھ خونریزي میكند; آنھا را بھ وجود آورد معالجھ كرد
مانند آنھایي كھ نزد كاترین دو مدیسي پس از (بعضي از طلسمھا ; روح، جادوگر، و دیو ھمھ جا در كمینند

خوشبختي را تضمین میكنند تعویذھا باعث رفع چروك، ناتواني جنسي مردان، و دفع ) او یافت شدندمرگ 
عددھا، كانیھا، گیاھان، و جانوران ; تماس پادشاه خنازیر را معالجھ میكند; چشم زخم و طاعون میشوند

عمل شیطان ھر واقعھاي عالمت خشنودي یا غضب خداوند، یا نشان ; داراي خاصیت و قوه سحرآمیزند
تندرستي، نیرو، و توانایي ; حوادث را میتوان با مشاھده شكل سر یا خطوط دست پیش بیني كرد; است

; ماھتاب باعث جنون میشود و زگیل را بھبود میبخشد; جنسي با بزرگ و كوچك شدن ماه تغییر میكند
  . بھ آخر میرسد) ھمان طور كھ بارھا گفتھاند(دنیا ; ھاي دنبالھدار مصیبت است ظھور ستاره

در سال . علم احكام نجوم، با آنكھ بھ طور روزافزون بھ وسیلھ باسوادان رد شده بود، ھنوز عمومیت داشت
دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا از آن انتقاد  ١۵٨٢در سال ; تعلیم آن در دانشگاه بولونیا متوقف شد ١۵٧٢

اما در دانشگاه ساالمانكا تعلیم ; ز آن بر حذر داشتپاپ سیكستوس پنجم كاتولیكھا را ا ١۵٨۶در سال ; كرد
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اكثریت عظیم مردم، و گروه زیادي در طبقات باال، از تنظیم كنندگان . ادامھ یافت ١٧٧٠آن احیانا تا سال 
زایجھ ھر كودكي كھ داراي . زایجھ میخواستند كھ آینده آنان را با مشاھده وضع ستارگان پیشگویي كنند

نزدیك اطاق آن دتریش در موقع تولد لویي چھاردھم یك نفر عالم . د تولد او معین میشداھمیتي بود بھ مجر
ھنگامي كھ گوستاووس آدولفوس بھ دنیا آمد، پدرش شارل نھم از تیكوبراھھ . احكام نجوم مخفي شده بود

سلطنت خواست كھ زایجھ او را تنظیم كند، و این منجم در كمال احتیاط پیش بیني كرد كھ آن كودك بھ 
از : ((كپلر نسبت بھ علم احكام نجوم بدگمان بود، اما براي آنكھ ناني براي خود تھیھ كند، گفت. خواھد رسید

آنجا كھ طبیعت بھ ھر جانوري وسیلھاي براي بھ دست آوردن روزي داده است، بھ منجم ھم علم احكام 
مبلغي صرف  ١۶٠٩نشتاین در سال وال.)) نجوم را ارزاني داشتھ است تا او را قادر بھ كسب معاش كند

و شاید غرض او از این كار تشویق سپاھیانش ; زایجھاي مساعد كرد، و ھمیشھ نیز منجمي با خود میبرد
جان دي در علم احكام نجوم . كاترین دو مدیسي و درباریانش پیوستھ با منجمان مشورت میكردند. بود

ب اقتضا میكند یكي از شاگردانش زن خود را با شھرت داشت، و قضا را روزي دریافت كھ موقعیت كواك
  . زن او عوض كند

این دوره اوج اعدامات قضایي : اعتقاد بھ جادوگري بتدریج كمتر میشد، اما یك استثناي خونین وجود داشت
زجردھنده و زجربیننده ھر دو معتقد بودند بھ اینكھ میتوانند با افسون، جادو، و . بھ سبب جادوگري بود

مردم از خود میپرسیدند اگر شفاعت شخص مقدسي . ي مشابھ از كمكي فوق طبیعي بھرھمند شوندنیرنگھا
 ١۵٨۵با دعا امكان پذیر است، چرا با عطف توجھ بھ شیطان از او استمداد نكنند در كتابي كھ در سال 
: ده بودتحت عنوان عقاید مسیحیان درباره جادو در ھایدلبرگ انتشار یافت، بھ طوري بدیھي نوشتھ ش

.)) سراسر جھان، چھ داخل چھ خارج از آن، آب و ھوا، ھمھ پر از شیطان و ارواح خبیث و نامرئي است((
اھالي شھر (( ١۵٩٣در سال . ھمگي را عقیده بر آن بود كھ شیطان میتواند بھ بدن افراد بشر حلول كند

ھ بدن بیش از شصت نفر حلول كوچك فریدبرگ را وحشتي ناگھاني فراگرفت، زیرا گفتھ میشد كھ شیطان ب
ضمن وعظ گرفتار شیطان شده ... حتي خود كشیش . ... كرده و آنان را بھ طرزي مخوف زجر داده است

ذكر شده است كھ عیسي چگونھ ) ٨.٢٨٣۴انجیل متي (ھاي سرزمین جدریان  در ماجراي دیوانھ.)) است
ت كھ وي بھ پیروان خود قدرت داده است كھ مگر نھ این اس; دیوھا را از بدن دیوانگان بیرون رانده است

مردم از كشیشان میخواستند كھ انواع افسونھا را، مثال ) ١۵.١٧انجیل مرقس، (دیوھا را بھ نام او برانند 
براي طرد آفتھا از دشت، آرام كردن طوفان، بیرون راندن ارواح خبیث از ساختمانھا، و تطھیر كلیساھاي 

. پاپ پاولوس پنجم كتابچھاي براي استفاده كشیشان در آن موارد انتشار داد ١۶٠۵در سال . مقدس، بخوانند
نویسندگان پروتستان افسون خواندن كشیشان را نوعي جادوگري میدانستند، ولي كلیساي انگلستان افسون 

در اینجا، مانند تشریفات بسیار دیگر، تاثیر رواني . خواندن را جزو تشریفات شفا دھنده محسوب میداشت
  . آن عمل خوب بود

)) جادوگران((ھمان طور كھ مردم در طلب ورد و افسون پیشقدم میشدند، بھ ھمان نسبت خواھان تعقیب 
  . بودند

رابطھ یافتن با : ((چنین نوشتھ شده بود ١۵۶٣در رسالھاي مورخ . بیم از قدرت جادوگران ھمگاني بود
ر او با افسون، متحد شدن با او، و اجراي صدھا شیطان، دسترسي بھ او بھ وسیلھ انگشتري یا بلور، احضا

جادوگري بھ كمك او امروزه در میان وضیع و شریف، و عالم و جاھل، بیش از ھمھ وقت شیوع یافتھ 
 ١۵۶٨در سال . ، مربوط بھ نحوه دسترسي بھ دیوھاي مفید، عمومیت داشتند))كتابھاي جن یابي.)) ((است

در بعضي موارد، . آن را در دو نمایشگاه صنعتي فروختمردي ھزار و دویست و بیست نسخھ از 
مردم را از بیھودگي ((كارمندان دستگاه تفتیش افكار رم بھ كشیشان كلیساھاي بخش توصیھ میكردند كھ 

گذشتھ از این، تذكر میدادند كھ اگر ; باز دارند)) سبت جادوگران((و از اعتقاد بھ )) جادوگري آگاه كنند
  . ط بھ جادوگري را باور كند، باید از كار بر كنار شودكشیشي اتھامات مربو

اشخاصي را كھ در نتیجھ جادوگري خود باعث مرگ افراد میشدند ) ١۶٢٣(پاپ گرگورپوس پانزدھم 
بھ سبب ((از كارمندان كاتولیك دستگاه تفتیش افكار ) ١۶٣٧(اما اوربانوس ھشتم . محكوم بھ اعداد میكرد
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جادوگران، گرفتن اعترافات بیھوده، و تسلیم آنان بھ دست محاكم غیر مذھبي تعقیب مستبدانھ و ظالمانھ 
كھ اگر كسي محكوم بھ ) ١۵۶٨(امپراطور ماكسیمیلیان دوم فرمان داد . انتقاد كرد)) بدون دلیل موجھ

شدیدترین مجازات، پس از سھ ; جادوگري شود، باید بنابر اعترافات خود در مال عام بھ جادوگري بپردازد
  . اما عوام وحشتزده خواھان سختگیري در بازجویي و شتاب در اعداد بودند. ر محكومیت، تبعید بودبا

مراجع كشوري یا كلیسایي كھ خود از جادوگري بیم داشتند، یا میخواستند از وحشت و نگراني ناشي از آن 
بكاھند، متھمان را بھ انجام دادن آزمایشھاي بسیار دشوار وا میداشتند و غالبا، براي گرفتن اعتراف، بھ 

شت كھ بھ جوامع مجاور قرض در نوردلینگن، انجمن شھر یك دستھ آالت شكنجھ دا. شكنجھ متوسل میشدند
غالبا اراده فرموده است كھ حقیقت را،  اشكلك،خداوند با این وسایل، مخصوصا بھ وسیلھ : ((میداد و میگفت

شكنجھ با جلوگیري از خواب از .)) زداگر نھ در مرحلھ اول، در ھر صورت در مرحلھ آخر، آشكار سا
معموال اعترافات مورد نظر بھ وسیلھ شكنجھ گرفتھ میشد، و قضات فقط . روشھاي معتدل بھ شمار میرفت

  . گاھي بھ بیاساسي این گونھ اعترافات توجھ میكردند

جاه و سھ نفر را بھ در ایالت لوگرونیو دستگاه تفتیش افكار پن. در اسپانیا زجر و تعقیب از ھمھ جا كمتر بود
در غیر این مورد، اتھامات معموال واھي یا ناشي از ; )١۶١٠(جرم جادوگري محكوم بھ اعدام كرد 

رھبر دستگاه مذكور بھ  ١۶١۴در سال . انتقامگیري بھ شمار میآمدند، و اعدام بھ علت جادوگري نادر بود
وھمات عصبي بدانند و در مجازاتھا كارمندان خود دستور داد كھ اعترافات مربوط بھ جادوگري را ت

  . سختگیري نكنند

صدھا نفر خود را تحت اختیار . بیم از جادوگري جنوب خاوري فرانسھ را فراگرفت ١۶٠٩در سال 
ھیئتي از . بعضي میپنداشتند كھ بھ صورت سگ درآمدھاند، و از این رو پارس میكردند; شیطان میدانستند

مظنونان شدند، براي كشف محلھایي كھ شیطان از آنجا وارد بدن میشد پارلمان بوردو، كھ مامور محاكمھ 
روشي ابداع كردند، بدین معني كھ چشمان متھم را میبستند و سوزن بھ بدنش فرو میكردند، اگر در نقطھاي 

مظنونان، بھ امید بخشیده شدن، بھ یكدیگر . احساس درد نمیكرد، آن محل را جاي ورود شیطان میدانستند
تماشاگران . ھشت نفر محكوم شدند، پنج نفر فرار كردند، سھ نفر دیگر در آتش افكنده شدند. یزدندتھمت م

در . بعدھا سوگند خوردند كھ عدھاي شیطان را بھ صورت قورباغھ دیدند كھ از سر قربانیان بیرون میجھید
اكتبر (روز لورن ھشتصد نفر ظرف شانزده سال، و در ستراسبورگ صد و سي و چھار نفر در چھار 

در شھر لوسرن كاتولیك، شصت و دو نفر بین سالھاي . بھ جرم جادوگري در آتش افكنده شدند) ١۵٨٢
در شھر برن كاتولیك، سیصد نفر در دھھ آخر قرن شانزدھم، و دویست و ; اعدام شدند ١۵٧٢و  ١۵۶٢

  . چھل نفر در دھھ اول قرن ھفدھم از بین رفتند

بھ طرزي باورنكردني . تانھا در سوزاندن جادوگران با یكدیگر رقابت میكردنددر آلمان، كاتولیكھا و پروتس
، بھ بھانھ آنكھ ١۵٩٠از منبعي موثق نقل شده است كھ اسقف تریر صدوبیست نفر را در پنالتس در سال 

یك آفت گلھ در ناحیھ شونگاو بھ جادوگران نسبت داده . باعث افزایش روزھاي سرد شدھاند، در آتش افكند
در اقدامات خود جدیت و خشونت بیشتري : ((شوراي دولتي باویر در مونیخ بھ بازرسان چنین نوشت; دش

در نتیجھ شصت و سھ نفر از جادوگران را سوزاندند و خویشان قربانیان را مجبور كردند كھ ; ))نشان دھید
وگري ظرف دو سال در ھاینبورگ، در اتریش، ھشتاد نفر را بھ جرم جاد. مخارج دادرسي را بپردازند

اسقف وورتسبورگ نھصد جادوگر ) ١۶٢٧١۶٢٩(میگویند كھ بین سالھاي ). ١۶١٨ ١۶١٧(اعدام كردند 
، ناشران پروتستان، با تصویب خود، كتاب چكش جادوگران را دوباره ١۵٨٢در سال . را در آتش انداخت

  . منتشر كردند

بھ  ١۴٨٧ومینیكیان، این كتاب را در سال یاكوب شپرنگر، مامور دستگاه تفتیش افكار و عضو فرقھ د
كھ ) ١۵٧٢(آوگوستوس، برگزیننده ساكس، فرمان داد . منظور كشف و تعقیب جادوگران منتشر كرده بود

در الینگن ھزار و پانصد جادوگر در . جادوگران را بسوزانند، ولو آنكھ آنھا بھ كسي آسیب نرسانده باشند
، در وسترشتتن سیصد نفر ظرف دو سال ١۶١٢ھفت نفر در  ، و در الوانگن صد و شصت و١۵٩٠سال 

pymansetareh@yahoo.com



، و در وورتمبرگ موارد مشابھي دیده ١۵٩٠، در نوردلینگن در ١۵٨٨در اوسنابروك . طعمھ آتش شدند
  . ھاي معاصر كھ بھ عدم دقت مشھور بودند اقتباس شده است اما آمار اخیر از روزنامھ. شدند

دود صد ھزار نفر در آلمان در قرن ھفدھم بھ جرم جادوگري اعدام محققان آلماني تخمین میزنند كھ در ح
  . شدند

در جاي دیگر از اعتراضات یوھان . تنھا عده معدودي بودند كھ مردم را بھ پیروي از خرد دعوت میكردند
ویر و رجینالدسكات سخن بھ میان آوردیم، و دیدیم كھ مونتني چگونھ با طنز و شكاكیت خود بھ آن وضع 

درنظر من چقدر طبیعیتر و محتملتر است كھ : ((، حملھ برد و گفت))لنگ یا فالج((میز، ضمن مقالھ جنونآ
اینكھ [ یا... ]ببینم دو نفر دروغ میگویند، تا اینكھ مردي در دوازده ساعت از شرق بھ غرب برده شود، 

عات معتقد است كسي كھ بھ این موضو.)) یكي از ما سوار بر جاروبي از میان دودكشي بیرون برود
  . احتیاج بھ دارو دارد، نھ مرگ

ھنگامي كھ ھمھ كارھا انجام گرفتھ است، اگر مردي را زنده زنده بسوزانند، نشانھ آن است كھ بھ حدس و ((
كورنلیوس لوس، استادي كاتولیك در ماینتس، در كتاب خود تحت .)) گمانھاي خود ارزش بیشتري میدھند

، اما پیش از آنكھ آن كتاب )١۵٩٢(و تقلبي بھ عمل جادوگریابي حملھ كرد  عنوان درباره جادوگري حقیقي
فریدریش فون شپي، یسوعي متورع، پس از آنكھ . را منتشر كند، زنداني و مجبور بھ انكار عقاید خود شد

بھ عنوان كشیش نزد دویست نفر از متھمان بھ جادوگري بود، كتابي دلیرانھ تحت عنوان كوتیوكریمینالیس 
وي منكر وجود جادوگران نبود، ولي از توقیفھاي بیاساس، ). ١۶٣١(لیھ زجر و تعقیب جادوگران نوشت ع

را مجبور بھ اعتراف )) علما و اسقفھاي كلیسا((ھاي بیرحمانھاي كھ  نامنصفانھ بودن محاكمات، و شكنجھ
  . بھ ھمھ چیز میكرد تاسف میخورد

عالمان پروتستان مانند توماس . در برابر ھر مخالفي مانند او، ده دوازده نفر مدافع بیدادگر یافت میشدند
در این مطلب  ١۵٨٩، و عالمان كاتولیك مانند اسقف پطربینسفلد در سال ١۵٧٢اراستوس در سال 

قف مذكور موافق اس. ھمداستان بودند كھ جادوگري وجود دارد و جادوگران باید در آتش افكنده شوند
ژان بودن، . شكنجھ بود، ولي توصیھ میكرد كھ جادوگران پشیمان شده را باید قبل از سوزاندن خفھ كنند

سال بعد، یوھان ). ١۵٨٠(وكیل و فیلسوف كاتولیك، از كشتن جادوگران در كتاب جنون جن دفاع كرد 
ر كرد و با ژان بودن در این عقیده فیشارت، شاعر پروتستان، این كتاب را با شوق و ذوق ترجمھ و تفسی

  . موافق شد كھ باید سختگیري بیرحمانھاي صورت گیرد

، ھنگامي كھ جنگ سي سالھ علنا جنبھ سیاسي بھ ١۶٣٢پس از . با وجود این، جنون جادوگركشي كمتر شد
صنعت چاپ رونق گرفت، كتاب زیاد شد، و . خود گرفت، مذھب دیگر در دل پرخشم مردم جایي نداشت

ھر سال، زحمتكشان شكیبا . ھاي جدیدي بھ وجود آمدند دانشگاه. مدرسھ اھمیت دیرین خود را بازیافت
بتدریج حیطھ . سنگي بھ ھرم روز افزون علم افزودند، و درصدھا شھر، افراد فرضیھ را با تجربھ آزمودند

این خود تاریخ مالل . عقاید فوق طبیعي محدودتر شد، و دامنھ مطالب طبیعي و غیر مذھبي گسترش یافت
  . آور و غیر شخصي و جزئي و در عین حال بزرگترین درام دوران جدید است

II - انتقال علم  

ھا بودند، كھ كتاب منتشر میكردند و وسایلي فراھم میساختند كھ علم از  نخستین قھرمانان مدیران چاپخانھ
بع و نشر استین در ژنو بھ وسیلھ بنگاه ط. شخصي بھ شخص دیگر و از نسلي بھ نسل دیگر انتقال یابد

مشابھ )) سلسلھ((در لیدن . ھانري استین دوم، و در پاریس بھ وسیلھ روبر استین سوم بھ كار خود ادامھ داد
ھاي اوكار را دنبال  ھا، و نبیره پنج پسر، نوه. بھ وسیلھ لویي الزویر تشكیل شد ١۵٨٠دیگري در حدود 
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در زوریخ، كریستوفر فروشاور، در نتیجھ طبع دقیق . اپي دادندكردند و نام خود را بھ نوعي حروف چ
  . ، جایي در تاریخ چاپ و استادي براي خود باز كرد))كتاب مقدس((

از كتابخانھ بودلیان در آكسفرد، كتابخانھ . ھاي قدیم بودند ھا محلھاي جدیدي براي گنجینھ كتابخانھ
كاترین دو مدیسي . نامي بھ میان آوردھایم) ١۶٠۶( اسكوریال، و كتابخانھ زیباي آمبروزیان در میالن

در . نامیده میشود افزود) در پاریس(ھاي خطي و كتابھاي بسیاري بھ آنچھ كھ امروزه كتابخانھ ملي  نسخھ
عالیترین، مجللترین، و زیباترین كتابخانھ ) ((١۵٨٨(نظر اول، كتابخانھ جدید سیكستوس پنجم در واتیكان 

  . بود)) جھان

ھاي تك صفحھاي گاه گاه در آلمان انتشار  روزنامھ ١۵٠٧حتي در سال . ھا بتدریج جوانھ میزدند مھروزنا
، ھشتصد و ھفتاد و ھفت نوع از این گونھ انتشارات، كھ ھمگي نامنظم بودند، وجود ١۵٩٩تا سال . مییافتند
زا رالسیون اودر آوی((قدیمیترین نشریھ منظمي كھ میشناسیم عبارت است از مجلھ ھفتگي . داشتند

بھ وجود آمد، و حاوي گزارشھاي نمایندگاني بود كھ در سراسر  ١۶٠٩كھ در آوگسبورگ در )) تسایتونگ
فرانكفورت اوبرپست ((مجلھ . اروپا از طرف بازرگانان و متخصصان امور مالي معین شده بودند

 ١۶١٠ي در وین در سالھاي مجالت منظم مشابھ. ھمچنان انتشار مییافت ١٨۶۶تا  ١۶١۶از )) آتسایتونگ
پس از مدتي، فیشارت شروع بھ انتقاد از مردمي كرد كھ بھ مطالب روزنامھ اعتقاد . منتشر شدند ١۶١١و 

انتقال ناقص و مغرضانھ اخبار، و انتشار پرمنفعت . داشتند و آن را با حرص و ولع و زودباوري میخواندند
قالنھ یا دستھ جمعي در سیاست بازداشت و دموكراسي مطالب بیمعني، مردم را بھ طور كلي از شركت عا

  . را غیر ممكن ساخت

ممیزي انتشارات در جھان مسیحي، خواه كاتولیك و پروتستان، خواه امور كلیسایي و غیرمذھبي، معمول و 
كلیسا ھیئتي را مامور كرد كھ مومنان را از مطالعھ كتابھاي مخالف آیین كاتولیك  ١۵٧١در سال . رایج بود

پروتستانھا بھ شدت كاتولیكھا مطبوعات را ممیزي نمیكردند، ولي بھ ھمان اندازه مراقب . بر حذر دارد
ھا در  تعداد فرقھ. این وضع در انگلستان، اسكاتلند، اسكاندیناوي، ھلند، آلمان، و سوییس وجود داشت. بودند

ات جلوگیري كنند، بدین ترتیب كشورھاي مختلف باعث شد كھ بدعتگذاران تا اندازھاي از ممیزي انتشار
قسمتي از . ھایي از آنھا را مخفیانھ وارد میكردند كھ كتابھاي خود را در خارج بھ چاپ میرساندند و نسخھ

  . طنز و ظرافت ادبیات جدید مرھون آن ممیزي است

ھ منزلھ ، كھ بھ زبانھاي مختلف ترجمھ شده ولي ھمیشھ كالم خدواند بھ شمار آمده بود، ب))كتاب مقدس((
محبوبترین كتابھا و با نفوذترین اثرھا از لحاظ اصول، زبان، و حتي رفتار محسوب میشد، زیرا در توجیھ 

بھ ھمان . نقل میكردند)) كتاب مقدس((بیرحمانھترین اقدامات آن عصر، یعني جنگھا و زجر و تعقیبھا، از 
كالسیك جاي خود را بھ پرستش  نسبت كھ رنسانس اومانیست از اصالح دیني عقب ماند، پرستش آثار

  . داد)) كتاب مقدس((

عوام نوشتھ كوینھ بھ زبان یوناني كالسیك نیست، بلكھ بھ زبان )) انجیل((ھنگامي كھ دانشمندان دریافتند كھ 
عالمان دین گفتند كھ روحالقدس از لھجھ معمولي براي فھم عوام استفاده  اما. شده است، آشوبي بھ پا شد

  . كرده است

دردسر دیگر این بود كھ لویي كاپل پروتستان، استاد زبان عبري و علوم االھي در سومور، بھ این نتیجھ 
ت، ، كھ مورد قبول كلیساس))عھد قدیم((ھاي حرف مصوت در متن عبري  رسیده بود كھ حركات و نقطھ

م یا پس از آن افزوده  عبارت از ملحقاتي است كھ بھ وسیلھ كلیمیان ماسورایي ناحیھ طبریھ در قرن پنجم ق
شده است، و اینكھ حروف مربع در متن مورد قبول عبارت از حروف آرامي است كھ بھ جاي حرف 

كاپل تقاضا كرد  یوھان بوكستورف كھین، كھ بزرگترین عبریشناس زمان خود بود، از. عبري گذاشتھاند
لفظاالھام شده است، )) كتاب مقدس((كھ این نظریات را از مردم پنھان دارد، زیرا آنان معتقد بودند بھ اینكھ 

با وجود این، كاپل نظریات خود را انتشار داد . ھاي او بھ این اعتقاد آسیب میرساند و حال آنكھ گفتھ
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ھا از  او را رد كند، و دلیل آورد كھ حركات و نقطھ ھاي یوھان بوكستورف كھین كوشید كھ گفتھ). ١۶٢۴(
كلیسا عاقبت آن نظریات را پذیرفت و ; این مباحثھ در سراسر قرن ادامھ داشت. طرف خداوند الھام شدھاند

بعضي از . ، بھ منزلھ بیان یك قوم، اثري عالي است))كتاب مقدس((قدم كوتاھي در این راه برداشتھ شد كھ 
ویسان در این دوره میزیستند، یوستوس لیپسیون،كھ بین انتخاب لوون و لیدن، و آیین مشھورترین تاریخن

پروتستان و كاتولیك، مردد بود، در نتیجھ تصحیح آثار تاسیت، پالوتوس، وسنكا در اروپا شھرت یافت، و 
وي بر زوال . ھمھ دستور زبانھا را كھ سابقا نوشتھ بود تحتالشعاع خود قرار داد )١۶٣۵(با نوشتن كتابي 

خورشید امپراطوري تازھاي در غرب ((قریبالوقوع تمدن اروپایي افسوس میخورد، و خود را در پرتو 
، از ))شاید متبحرترین استاد معلومات عمومي در جھان((ژوزف ژوست سكالیژر، . گرم میكرد[)) امریكا]
وي در آژن، در جنوب فرانسھ، منشي . در خود ژول سزار سكالیژر تخت و تاج استادي را بھ ارث بردپ

ظرف سھ ھفتھ موفق بھ خواندن آثار ھومر شد و . پدر خود بود و دقیقھاي از كسب معلومات غافل نمیماند
ن عبري، عربي، و ھمچنی. ھاي شاعران، تاریخنویسان، و سخنرانان معروف یوناني را مطالعھ كرد نوشتھ

كھ شامل فیزیك و شیمي و زمین )) (فلسفھ((ھشت زبان دیگر را آموخت و بھ فراگرفتن ریاضیات، نجوم و 
كارآموزي قضایي . پرداخت و مدت سھ سال بھ تحصیل حقوق سرگرم شد) شناسي و زیست شناسي بود

ولوس، تیبولوس، پروپرتیوس، و ممكن است حس انتقاد او را تیزتر كرده باشد، زیرا ھنگامي كھ آثار كات
براي فھم تاریخ، اھمیت . گمانھاي بیاساس انجام میگرفت، بھ صورت آیین دادرسي و تفسیر قانون درآورد

براي )) درباره تصحیح تاریخھا((وي در بزرگترین اثر خود تحت عنوان . عاقالنھاي بھ سالمھ میداد
ان یوناني و رومي نوشتھ شده بودند با آنچھ كھ در تاریخ، ھایي را كھ بھ وسیلھ تاریخنویس نخستین بار سالمھ

در كتاب ). ١۵٨٣(سالنامھ، ادبیات، و نجوم یونان، بابل، یھود، ایران، و مكزیك ذكر شده بود تطبیق كرد 
و نخستین اثر را ; را در ادبیات كالسیك جمع كرد و آنھا را منظم ساخت ھر فقره زماني )١۶٠۶(دیگري 

ھمین دانشمند بود كھ گفت عیسي چھار سال پیش از آنچھ . در مورد یافتن سالمھ تاریخ قدیم بھ وجود آورد
از لیدن حركت كرد، دانشگاه این  ١۵٩٠ھنگامي كھ یوستوس لیپسیوس در سال . شھرت داشت متولد شد

و از آن ; وي پس از سھ سال تردید، این منصب را پذیرفت. استادي كالسیك را بھ سكالیژر داد شھر كرسي
  . ، لیدن مركز تجمع دانشمندان بود١۶٠٩بھ بعد، تا زمان مرگ او در 

سكالیژر مانند پدر خود از انتساب فرضي خانواده خویش بھ شاھزادگان دالسكاالي ورونا بھ خود میبالید و 
عالمترین ((ھمكار خود بسختي انتقاد میكرد، اما در لحظھاي غفلت ایزاك كازوبون را  از دانشمندان

  . دانست)) مردان

و گریختھ بودند، از آنجا كھ پدر و مادر ھوگنو او از فرانسھ بھ ژن. بھرھمند شد بدبختيكازوبون از منافع 
ھنگامي كھ سھ سالھ بود، پدر و مادرش بھ فرانسھ بازگشتند، و مدت شانزده سال . در این شھر تولد یافت

پدرش مدتھا در لشكرھاي ھوگنوھا مشغول خدمت . در وحشت ناشي از زجر و تعقیب دشمنان زندگي كرد
ر دشتھا میزیست، و او نخستین درسھاي ھاي مسلح كاتولیك، د خانوادھاش بیشتر اوقات، از ترس دستھ; بود

در نوزده سالگي وارد فرھنگستان ژنو شد، در . ھاي دوفینھ فرا گرفت یوناني خود را در غاري در كوه
بیست و دو سالگي بھ استادي زبان یوناني رسید و آن مقام را پانزده سال، ضمن فقر و محاصره، بھ عھده 

زندگي كند، اما براي خرید كتاب از غذا چشم میپوشید و تنھایي وي بسختي میتوانست با حقوق خود . داشت
كتابھایي كھ از آثار . ھاي محبت آمیزي كھ از سكالیژر بزرگ دریافت میداشت جبران میكرد خود را با نامھ

ارسطو، پلیني كھین، و تئوفراستوس انتشار داد دانشمندان را نھ تنھا با تصحیحات متون، بلكھ با توضیحات 
، ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ ١۵٩۶در سال . نھ خود درباره عقاید و روشھاي قدیم مشعوف كردعالما

سھ سال بعد بھ پاریس دعوت شد، اما . كشمكشھاي مذھبي خاتمھ داد، كازوبون بھ مقام استادي مونپلیھ رسید
 ١٢٠٠او را با دانشگاه این شھر درھاي خود را بھ روي غیر كاتولیكھا بستھ بود، و ھانري مجبور شد 

سولي، كھ وزیري مقتدر بود، . لیور در سال، كھ حقوق مناسبي بود، بھ ریاست كتابخانھ سلطنتي بگمارد
حقوق شما دو برابر ; آقا، شما براي پادشاه بھ قیمت گزافي تمام میشوید: ((روزي بھ این دانشمند چنین گفت

پس از مرگ ھانري كبیر، ایساك بھ .)) میكنیدحقوق دو سروان الیق است، و خدمتي ھم بھ مملكت خودتان ن
جیمز اول، مقدم او را بھ عنوان استاد ھمكار خود گرامي داشت . فكر افتاد كھ دعوتي از انگلستان را بپذیرد

اما نایب السلطنھ فرانسھ نگذاشت كھ كتابھایش را برایش . لیره مستمري براي او تعیین كرد ٣٠٠و ساالنھ 
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ھاي خود او را معذب كرد، و ظریفان لندن از اینكھ وي قادر بھ تكلم  ستان با نوشتھبفرستند، پادشاه انگل
، و در )١۶١۴(در انگلستان، در پنجاه و پنج سالگي ترك ھمھ چیز گفت . انگلیسي نبود او را نبخشیدند

  . كلیساي وستمینستر بھ خاك سپرده شد

شت، زیرا دانشمند كسي بود كھ با دانش و در آن زمان دانشمند بیش از شاعر یا تاریخنویس اھمیت دا
سكالیژر . شكیبایي خویش زیبایي و حكمتي را كھ در ادبیات و فلسفھ كالسیك نھفتھ بود حفظ و روشن میكرد

بسیاري از ملتھا خواھان كلود دو . پس از ورود بھ لیدن، بھ منزلھ امیر فاتحي مورد استقبال قرار گرفت
وي پس از مرگ كازوبون بھ اتفاق عموم . ھ سالماسیوس معروف شده بودسومز بودند، كھ در جھان علم ب

اھمیت او در چھ بود پس از تولد در . شناختھ شد)) معجزه دنیا((و بھ طور كلي )) عالمترین مرد موجود((
بورگوني و تحصیل در ھایدلبرگ، در این شھر بھ آیین كالون درآمد و در بیست سالگي با تصحیح آثار دو 

سال بعد . ه قرن كھ درباره مسئلھ مورد بحثي تفوق پاپھا اظھار عقیده كرده بودند شھرت بسیار یافتنویسند
روي ھم رفتھ چھل اثر كھ ھر كدام نشانھ دانشمندیش بود بھ دست . اثر فلوروس را انتشار داد)) خالصھ((

كھ شامل نھصد برگ دوستوني بود، بھ ذروه شھرت خود رسید  كتابيوي با نوشتن . او منتشر شدند
سولینوس، عالم دستور زبان، در قرن سوم، تاریخ، جغرافیا، نژاد شناسي، اقتصاد، جانوران، و ) . ١۶٢٩(

ده بود كھ توسط ناشر دیگري گیاھان ھمھ كشورھاي عمده اروپا را در كتابي دایره المعارف گونھ گرد آور
سالماسیوس در حواشي این متن یادداشتھاي فراوان و استادانھاي درباره . نامیده شد)) پولي ھیستور((

سپس، از میان دعوتھاي بسیاري كھ دریافت داشتھ بود، استادي دانشگاه لیدن . امپراطوري روم نوشتھ بود
اوضاع بھ دلخواه او بود، تا اینكھ . معروفي انتخاب شدرا پذیرفت و در آنجا بیدرنگ بھ ریاست دانشكده 

چارلز دوم، پادشاه انگلستان، كھ در آن زمان در ھلند در تبعید بھ سر میبرد، او را بر آن داشت كھ كرامول 
فقط ده ماه پس از آن اعدام )) دفاع از شاه چارلز اول((كتاب . را بھ سبب اعدام چارلز اول محكوم كند

كرامول از این اثر رنجید و بزرگترین شاعر انگلیسي را وادار كرد كھ بھ او ). ١۶۴٩نوامبر (انتشار یافت 
، و اعتبار كشتن او )١۶۵٣(سالماسیوس جوابي بھ میلتن نوشت، اما پیش از اتمام آن درگذشت . پاسخ بدھد

  . نصیب میلتن شد

وپاي باختري ھنوز بیسواد بودند، با وجود اینھمھ معلومات این چندتن، شاید ھشتاد درصد از جمعیت ار
در موراوي تولد  ١۵٩٢وي كھ در سال . كومنیوس سي سال صرف اصالح روشھاي آموزشي اروپا كرد

بھ . یافتھ بعدھا اسقف فرقھ برادران موراوي شده بود، ھمیشھ مذھب را اساس و ھدف تربیت میدانست
زندگي او، در نتیجھ اختالفات شدید مذھبي،  و با آنكھ; عقیده او، حكمتي بدون ترس از خدا وجود ندارد

قرین عذاب شده بود، ھمچنان نسبت بھ فلسفھ فرقھ برادران موراوي، كھ افرادي غیر متعصب بودند، 
تنفر از كسي بھ سبب . ما ھمگي اتباع یك جھان و ھمگي از یك خونیم: در این مورد مینویسد. وفادار ماند

ا بھ زبان دیگري سخن میگوید، یا درباره موضوعي عقیدھاي متفاوت آنكھ در كشور دیگري تولد یافتھ، ی
من از شما استدعا میكنم كھ روش خود را تغییر دھید، زیرا ھمھ ما بدون تفاوت . دارد، ناداني عظیمي است

 بیایید ھر گونھ خودخواھي كنار; بیایید تنھا یك ھدف، یعني سعادت بشر، را در نظر داشتھ باشیم. ... انسانیم
  . بگذاریم

كھ در تاریخ تربیت یكي از آثار  كتابيوي پس از آنكھ در حدود صد كتاب تربیتي نوشت، اصول آن را در 
ز جنس یا ثروت، نخست آنكھ تعلیم و تربیت باید، قطع نظر ا). ١۶٣٢(مھم محسوب میشود خالصھ كرد

باید ھر دھكدھاي مدرسھاي، ھر شھري دانشكدھاي، ھر ایالتي دانشگاھي داشتھ : براي ھمھ یكسان باشد
دولت . دسترسي بھ تحصیالت عالي باید براي ھمھ كساني كھ از خود استعداد نشان میدھند میسر باشد. باشد

دوم . كند و آن را مورد استفاده قرار دھد باید با پول خود ھر گونھ استعدادي را در افراد كشف و تربیت
ھاي زبان مادري یا خارجي  واژه; در ھر مرحلھاي عقاید با عمل توام باشند: آنكھ تربیت باید واقعبینانھ باشد

تعلیم دستور زبان ; باید بھ وسیلھ مشاھده یا لمس یا استعمال اشیایي كھ آنھا را نمایش میدھند آموختھ شوند
; سوم آنكھ تربیت باید گذشتھ از فكري و اخالقي بودن، جنبھ جسماني داشتھ باشد. گیرد باید بعدا انجام

چھارم آنكھ تربیت باید . تندرستي و نیروي كودكان را باید با ورزش و زندگي در ھواي آزاد تامین كرد
ام كرد و جوانان تربیت را نباید در زندان فكر نگاه داشت، بلكھ باید آن را با عمل و تمرین تو: عملي باشد
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پنجم آنكھ ھمزمان با رشد كودك باید مطالب عملي بیشتري بھ او . را براي پیشھ زیستن آماده ساخت
ششم آنكھ ھدف ھرگونھ . ھایي جھت تعلیمات علمي تاسیس شوند باید در ھر شھر یا ایالتي مدرسھ; آموخت

  . عادت در كشور باشدتربیت و دانش باید اصالح اخالق و ایجاد تقوا در فرد و نظم و س

. امیران آلماني كوشیدند كھ در ھر دھكدھاي دبستاني تاسیس كنند. تا اندازھاي پیشرفت صورت گرفت
، براي ھمھ پسران و دختران از شش ١۶١٩اصل تعلیمات ھمگاني، بھ وسیلھ دوك ساكس وایمار در سال 

تا سال ; خرمن یك ماه تعطیل باشد سالھ تا دوازدھسالھ، اجباري اعالم شد، و مقرر گردید كھ در فصل
ھنوز درھاي دبیرستان بر روي دختران بستھ بودند، اما . این روش در سراسر آلمان تعمیم یافتھ بود ١٧١٩

 .آمدتعداد دبیرستانھا افزایش یافتند و نوع آنھا بھتر شدند، در این دوره بیست و دو دانشگاه جدید بھ وجود 
  . گفتھ بود ١۶١٣چنان كھ كازوبون در سال 

ھاي  حقوق و موقعیت اجتماعي استادان این دانشگاه در مقایسھ با سایر دانشگاه. آكسفرد در حال ترقي بود
ود كھ آنان مجبور میشدند براي در آلمان حقوق استادان بھ اندازھاي كم ب. اروپا در نظر او خیلي زیاد آمد

ھایي كھ بھ وسیلھ استادان  درینا، دانشجویان در میخانھ). ١۶٠٠(معاش مختصري شراب و آبجو بفروشند 
ھاي اسپانیا پس از فیلیپ دوم دچار انحطاط شدند و بر اثر  دانشگاه. اداره میشدند بھ میگساري میپرداختند

تادند، اما در این ضمن چندین دانشگاه در متصرفات اسپانیا در اقدامات دستگاه تفتیش افكار از رونق اف
ھلندیھا، كھ در این عصر كارشان باال گرفتھ بود، شش دانشگاه . ١۶٣۶در لیما سال : آمریكا تاسیس شدند

، اتاژنروي ایاالت )١۵٧۴(پس از آنكھ لیدن با موفقیت در برابر اسپانیاییھا مقاومت كرد . تاسیس كردند
آنان سخن از ایجاد دانشگاھي بھ . د از اھالي آن شھر درخواست كرد كھ پاداش خود را بخواھندمتحده ھلن

در كشورھاي كاتولیك و كالوني، تعلیم و تربیت در دست . میان آوردند، و با این تقاضا موافقت شد
. ر داشتنددر انگلستان و كشورھاي لوتري در دست كشیشاني بود كھ تحت نظارت دولت قرا; روحانیان بود

ھا، جز پادوا، استادان و دانشجویان مجبور بودند كھ مذھب رسمي را بپذیرند، و  تقریبا در ھمھ دانشگاه
اختالفات مذھبي بھ جنبھ بین المللي . ھا ھم بھ وسیلھ دولت و ھم بھ وسیلھ كلیسا محدود میشد آزادي دانشگاه

ود بیرون نمیرفتند، دانشجویان انگلیسي وارد دانشجویان اسپانیایي از كشور خ; ھا خاتمھ داد دانشگاه
از ھر داوطلبي میخواست كھ سي و نھ ماده كلیساي  ١٨٧١دانشگاه پاریس نمیشدند، و آكسفرد تا سال 

ھا رخت بربست و بھ فرھنگستانھاي خصوصي و مطالعات  ابتكار از دانشگاه. رسمي را بپذیرد
  . غیردانشگاھي محدود شدند

خصوص، فرھنگستانھاي خصوصي، كھ از حیث مطالعھ و تحقیق مخصوصا در علم بدین ترتیب، در این 
فرھنگستان ((، فدریكو چسي، ماركسي دومونتبلو، ١۶٠٣در رم، در سال . آزاد بودند، بھ وجود آمدند

ھدف این فرھنگستان در اساسنامھ آن چنین . بھ آن پیوست ١۶١١را تاسیس كرد، و گالیلھ در سال )) تیزبین
فرھنگستان تیزبین مایل است فیلسوفاني را بھ عضویت بپذیرد كھ خواھان دانش واقعي : بود ذكر شده

در عین حال از تزیینات زبانشناسي و ; باشند، و خود را وقف مطالعھ طبیعت، بویژه ریاضیات، كنند
از تفریح بھ در برنامھ این فرھنگستان سخني . ... ادبیات، كھ بدن علم را مانند لعل میآراید، غافل نیست

اعضاي فرھنگستان باید از ھر گونھ مناقشھ سیاسي و ھر . ... وسیلھ گزارش یا مباحثھ بھ میان نیامده است
  . نوع مباحثھ طوالني یا دعوا بپرھیزند

مقاصد آن را ) فرھنگستان آزمایش و دلیل(منحل شد، اما آكادمیا دل چیمنتو  ١۶٣٠این فرھنگستان در سال 
چندي، انجمنھاي مشابھي در انگلستان، فرانسھ و آلمان تاسیس شدند، و ھمكاري علمي  پس از. تعقیب كرد

  . بین المللي الھامبخش و شالوده عقالني و فني جھان نو شد

III - ابزارھا و روشھاي علمي  
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چشم آدمي قادر نبود كھ اشیا را از دور یا بوضوح . نخست میبایستي ابزارھاي علمي وجود داشتھ باشند
; بدن قادر نبود كھ فشار، گرما، و وزن اشیا را با دقت الزم احساس كند. مشاھده كند یا آنھا را دقیقا ببیند

میكروسكوپ، تلسكوپ، . ریابدفكر قادر نبود كھ فضا، زمان، كمیت، كیفیت، و جرم مخصوص را دقیقا د
  . دماسنج، ھواسنج، آبسنج، ساعتھاي بھتر، و ترازوھاي دقیقتر مورد احتیاج بود

وچكتر ولي واضحتر اشیا با یك عدسي مقعر ك:)) چنین مینویسد )١۵٨٩(جامباتیستا دالپورتا در كتاب خود 
اما اگر بتوانید ھر دو . با یك عدسي محدب آنھا را بزرگتر میتوان دید، ولي واضحتر نیستند; بھ نظر میآیند

این خود اصل .)) نوع را با یكدیگر بھ كار برید، میتوانید دور و نزدیك را واضح و درشت ببینید
و تعدادي اختراع است، و بافت شناسي از  دوربین نجومي،; میكروسكوپ، دوربین صحرایي، دوربین اپرا

. میكروسكوپ معمولي، یعني یك عدسي محدب، مدتھا شناختھ شده بود. ھمین جا رونق گرفتھ است
اختراعي كھ زیست شناسي را زیر و رو كرد عبارت از میكروسكوپ مركب یعني تركیبي از چندین 

تكامل یافتھ بود اسپینوزا عمر خود را  صنعت تراش و صیقل عدسي مخصوصا در ھلند. عدسي ھمگرا بود
شخصي بھ نام زاخاریاس یانسن، كھ در میدلبورگ پیشھ  ١۵٩٠در حدود سال . بر سر این كار گذاشتھ بود

عینك سازي داشت، یك عدسي محدب الطرفین و یك عدسي مقعر الطرفین را با ھم بھ كار برد و ظاھرا 
  . ي و پزشكي جدید از ھمین اختراع ناشي شدھاندزیست شناس. نخستین میكروسكوپ مركب را ساخت

، عینك ساز دیگري بھ نام ١۶٠٨در دوم اكتبر . استعمال دیگر این اصول باعث تغییراتي در نجوم شد
نوشت و ) كھ ھنوز با اسپانیا در جنگ بود(ھانس لیپرشاي در میدلبورگ نامھاي بھ نام اتاژنرو ھلند 

را در یك ) نقش گیر(لیپرشاي یك عدسي محدب الطرفین . ح دادابزاري را براي دیدن اشیاي دور شر
قانونگزاران ارزش نظامي . را در سر نزدیكتر آن گذاشتھ بود) دیدگر(سرلوحھ و یك عدسي مقعر الطرفین 

در ھفدھم اكتبر، ھلندي دیگري بھ نام . فلورن بھ لیپرشاي انعام دادند ٩٠٠این اختراع را دریافتند و مبلغ 
  . تیوس اظھار داشت كھ مستقال ابزار مشابھي ساختھ استپاكوبوس م

، ساخت كھ تا سھ بعد ١۶٠٩گالیلھ پس از شنیدن این اخبار شخصا چند دوربین نجومي در پادوا، در سال 
كپلر اظھار داشت  ١۶١١در سال . را بزرگ نشان میداد اینھا ابزارھایي بودند كھ باعث شناخت جھان شدند

و عدسي مقعر )) دیدگر((عدسیھاي گالیلھ، یعني با گذاشتن عدسي محدب بھ جاي كھ با عوض كردن جاي 
، كریستوف شاینر، ١۶١٧ ١۶١٣و بین سالھاي ; ، نتیجھ بھتري میتوان بھ دست آورد))نقش گیر((بھ جاي 

  . كشیش یسوعي، دوربین نجومي بھتري بر طبق این طرح ساخت

ي در قرن سوم ق م، یا قبل از این تاریخ، با آنھا آشنا در این ضمن، بر اساس اصولي كھ ھرون اسكندران
وي سر باز یك لولھ شیشھاي را، كھ در سر دیگر آن یك ). ١۶٠٣حد (بود، گالیلھ دماسنجي اختراع كرد 

حباب شیشھاي خالي بود، در ظرف آبي گذاشت و آن را با دست خود گرم كرد ھنگامي كھ دست خود را 
ر لولھ یكي از شاگردان گالیھ بھ نام اوانجلیستا توریچلي سر یك لولھ در از برداشت، حباب خنك شد و آب د

جیوھاي كھ در ; شیشھاي را بست، آن را با جیوه پر كرد، و سر باز آن را در ظرفي پر از جیوه فرو برد
توریچلي . بود)) تنفر طبیعت از خال((لولھ بود بھ ظرف نریخت طبق فیزیك مدرسي، این وضع مربوط بھ 

وي اظھار داشت كھ این فشار خارجي . ن را مربوط بھ فشار ھواي اطراف بر جیوه داخل ظرف دانستآ
تجربھ صحت گفتار او را ثابت . میتواند جیوه داخل ظرف را در یك لولھ خالي كھ بدون ھوا باشد باال ببرد

از این . فشار ھوا پي برد كرد، وي نشان داد كھ بھ وسیلھ تغییرات ارتفاع جیوه در لولھ میتوان بھ تغییرات
نخستین ھواسنج را ساخت، كھ ھنوز ابزار اساسي علم آثار جوي یا كاینات جو بھ شمار  ١۶۴٣رو در سال 

  . میرود

دانشمندان، با این ابزارھاي تازه، از ریاضیات براي روشھاي بھتري از محاسبھ و اندازھگیري و عدد 
. گفتیم، لگاریتم را ساختند و اوترد خط كشي محاسبھ را ساخت نپر و بورگي، چنانكھ. نویسي استمداد كردند

طبق معمول، پیشنھادھاي آزمایشي زمینھ را . اما با در كار آمدن سیستم اعشاري قدم بزرگي برداشتھ شد
نسبت محیط ) ق'.' ه ٨٣٢، ١۴٣۶' فت(غیاث الدین جمشید كاشاني، معروف بھ سمرقندي . فراھم میكردند
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دانست، كھ عددي اعشاري است و در آن از فاصلھ بھ  ١۴١۵٩٢۶۵٣۵٨٩٨ ٧٣٢آن دایره را بھ قطر 
سیمون ستوینوس روش . فرانچسكو پلوس، اھل نیس، از ممیز استفاده كرد. جاي ممیز استفاده شده است

ثابت كند كھ ((و در آن نوشت كھ میتواند ) ١۵٨۵(جدید را در رسالھاي بسیار مھم بھ نام اعشار شرح داد 
در سیستم متریك در .)) ممكن است ھر گونھ محاسبھاي را با اعداد صحیح و بدون كسر انجام داد چگونھ
اما در دایره و ساعت، ; از عقاید او درباره طول، حجم، و پول استفاده شده است) غیر از انگلستان(اروپا 

  . ا مدد گرفتھایماست، از عقاید ریاضي بابلیھ) شصت تایي(كھ تقسیمات آنھا بر مبناي شمار ستیني 

فرانسوا ویت پاریسي، . رسالھاي كالسیك درباره قطوع مخروطي انتشار داد ١۶٣٩ژرار دزارگ در سال 
با استعمال حروف بھ جاي معلوم و مجھول، جبر را احیا كرد و پیش از دكارت جبر را در ھندسھ بھ كار 

ت را میتوان با اشكال ھندسي و دكارت در یك لحظھ الھامبخش اظھار داشت كھ اعداد و معادال. برد
بدین ترتیب، بیارزش شدن تدریجي پول را در طي زمان میتوان بھ عنوان یك نمودار (بالعكس نشان داد 
ھمچنین اظھار داشت كھ از یك معادلھ جبري، ; ، و بدین وسیلھ ھندسھ تحلیلي را بنیاد نھاد)آماري ثابت كرد

از این رو، از جبر ; گرفت كھ از لحاظ ھندسي درست باشند معرف یك شكل ھندسي، نتایجي جبري میتوان
دكارت از كشفیات خود چنان مشعوف شد كھ پنداشت اھمیت . میتوان براي حل مسائل ھندسي استفاده كرد

ھندسھ تحلیلي او، . ھندسھ او نسبت بھ ھندسھ پیشینیان مانند فصاحت سیسرون نسبت بھ الفباي كودكان است
بھ طور تقریب توسط كپلر، و )) تربیع دایره((، )١۶٢٩(توسط كاوالیري )) اپذیرھااصل قسمت ن((تقریر 

توسط روبروال، توریچلي، و خودش زمینھ را براي كشف حساب دیفرانسیل و انتگرال )) تربیع چرخزاد((
  . بھ وسیلھ نیوتن و الیبنیتز فراھم ساخت

كپلر عقیده داشت كھ فكر ھرگاه . مار میرفتدر این ھنگام، ریاضیات ھدف و ابزار الزم دانشمندان بھ ش
فلسفھ، بھ معني فلسفھ طبیعي یا ((بھ گفتھ گالیلھ، . قلمرو كمیت را ترك كند، گرفتار تاریكي و تردید میشود

  )). علم

اما آن را نمیتوان فھمید، مگر آنكھ . در این كتاب بزرگ، كھ پیوستھ در برابر ما باز است، نوشتھ شده است
  . این كتاب بھ زبان ریاضیات نوشتھ شده است. را بیاموزیم و كلمات آن را بخوانیمنخست زبان 

  . دكارت و اسپینوزا مایل بودند كھ ما بعدالطبیعھ را بھ صورت ریاضي در آورند

از قید ارسطو رھایي یافت، از ما . در این ھنگام علم خود را از جفت مادرش، یعني فلسفھ نجات داد
عت پرداخت، روشھاي متمایزي از خود بھ وجود آورد، و بھ مصرف اصالح زندگي بعدالطبیعھ بھ طبی

، ))خرد محض ((این نھضت با مركز عصر خرد پیوستگي داشت، ولي بھ . بشر در روي زمین رسید
در این . غالبا چنین استداللي با موھومات آمیختھ بود. یعني بھ خرد فارغ از تجربھ و آزمایش، متكي نبود

; د، ھمچنین سنت و منابع موثق، با مطالعھ و ضبط حقایق معمولي، تحت رسیدگي قرار میگرفتزمان، خر
میگفت، عالمان فقط آن قسمت را میپذیرفتند كھ از لحاظ كمي قابل )) منطق((و بر خالف آنچھ 

  . اندازھگیري، از لحاظ ریاضي قابل بیان، و از لحاظ آزمایش قابل اثبات باشد

IV - علم و ماده  

ریاضیات و فیزیك در قرن ھفدھم، شیمي در قرن : طي تاریخ جدید، علوم بھ طرز منطقي پیش رفتدر 
  . ھجدھم، زیست شناسي در قرن نوزدھم، و روانشناسي در قرن بیستم

ستوینوس در تدوین . در فیزیك این دوره گالیلھ مقامي ارجمند دارد، اما دانشمندان دیگري نیز شایستھ ذكرند
واھرم كوشید و مطالعات با ارزشي درباره فشار آب، مركز ثقل، متوازي االضالع نیروھا، قوانین قرقره 

، پیش از آزمایش گالیلھ در پیزا، نشان داد كھ، ١۶٩٠و سطح مورب انجام داد و در دلفت، در حدود سال 
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، در یك با سنگیني متفاوت از ارتفاعي رھا میشوند)) مشابھ((برخالف عقیده دیرین، ھنگامي كھ دوشي 
جسمي كھ از تاثیر نیروي خارجي ((دكارت اصل جبر را اعالم داشت، و آن اینكھ . زمان بھ زمین میافتند

وي بھ اتفاق گاسندي نظریھ مولكولي .)) بركنار باشد یا ساكن است، یا حركت متشابھ مستقیم الخط دارد
تكي بر اصل كیھانشناخت است، كھ حرارت را پیش بیني كرد، گذشتھ از این، رسالھ شھابھاي او اگر چھ م

از ) ١۶۴٢(توریچلي . امروزه مورد قبول نیست، در پیشرفت علم آثار جوي تاثیري بسزا داشتھ است
بھ عقیده او بادھا جریانھاي یكنواخت كنندھاي ھستند ; مطالعھ درباره فشار جوي بھ مكانیك بادھا پرداخت

گاسندي كشیش، كھ در ھمھ علمھا . بھ وجود میآیندكھ در نتیجھ اختالفات محلي در جرم مخصوص ھوا 
 ٩,۴۴٨دست داشت، آزمایشھایي براي اندازه گرفتن سرعت صوت انجام داد و در نتیجھ سرعت آن را 

یكي از دوستان او، كھ راھب بود و مارن مرسن نام داشت، این آزمایش را تكرار كرد . متر در ثانیھ دانست
مرسن در . متر نزدیكتر است ٣٣١متر در ثانیھ است، كھ بھ رقم  ۶,۴٢٠و گزارش داد كھ سرعت صوت 

  . ھمھ صداھاي فرعي را كھ از یك زه لرزنده بھ وجود میآیند اندازه گرفت ١۶٣۶سال 

تحقیق در نور شناخت بیشتر درباره مسائل مربوط بھ انعكاس و انكسار نور بود، مخصوصا بھ طرزي كھ 
، ماركو آنتونیو د دومینیس، اسقف اعظم سپاالتو، ١۵٩١د سال در حدو. در رنگین كمان دیده میشود

كھ عموما تنھا رنگین (و در آن توضیح داد كھ تشكیل رنگین كمان اولیھ ) ١۶١١(كردرسالھاي منتشر 
ناشي از دو انكسار و یك انعكاس نور در قطرات آب موجود در ابر، و رنگین كمان ) كمان مرئي است

) كماني از رنگھا، بترتیب معكوس، كھ گاھي بھ طور ضعیف در خارج از رنگین كمان دیده میشود(ثانوي 
كپلر در كتاب خود تحت عنوان دیوپتریس  ١۶١١در سال . از دو انكسار و دو انعكاس نور استناشي 

ده سال بعد، ویلبرورد سنل، اھل لیدن، قوانین . انكسار نور بھ وسیلھ عدسیھا را مورد مطالعھ قرار داد
سكوپھا و انكسار را با دقتي بھ دست داد كھ حساب دقیقتر عمل عدسیھا بر روي نور و ایجاد میكرو

ھاي تشعشع در  دكارت این قوانین را در مورد محاسبھ مكانیكي زاویھ. دوربینھاي نجومي را ممكن ساخت
  . علت ترتیب رنگھا تا زمان نیوتون مجھول ماند. رنگین كمان بھ كار برد

فامیانوس . بحث بسیار مھم گیلبرت درباره مغناطیس زمین یك سلسلھ فرضیھ و آزمایش بھ وجود آورد
سترادا، از فرقھ یسوعي، امكان تلگراف را گوشزد كرد، بدین ترتیب كھ دو نفر میتوانند از دور با یكدیگر 

طرز عمل این است كھ باید از میل طبیعي دو سوزن مغناطیسي، كھ ھمزمان با یكدیگر . مخابره كنند
  . متوجھ یك حرف الفبا میشوند، استفاده كرد

براي نخستین بار از دفع الكتریكي سخن بھ میان آورد ) ١۶٢٩(و یسوعي دیگري بھ نام نیكولو كابئ
شخص سومي از ھمان فرقھ، بھ نام آتانازیوس كرشر، در كتاب خود تحت عنوان مغناطیس ). ١۶٢٩(
، طریقھ اندازھگیري مغناطیس را شرح داد، بدین معني كھ آھنربایي را از یك كفھ ترازو آویزان )١۶۴١(

دكارت مغناطیس را ناشي از بھ ھم خوردن . ھایي آویخت ي تعادل ترازو وزنھكرد و در كفھ دیگر برا
  . ذراتي میدانست كھ بھ عقیده او از حلقھ بزرگي كھ جھان از آن بھ وجود آمده است خارج میشوند

 میرفت،كیمیاگري، مخصوصا بھ عنوان وسیلھاي كھ توسط پادشاھان براي بیارزش كردن پول بھ كار 
امپراطور رودولف دوم، امیران برگزیننده ساكس، براندنبورگ، و پاالتینا، دوك . ھنوز مورد توجھ بود

بر اثر . برونسویك، و الندگراف ھسن، ھمگي عدھاي كیمیاگر براي ساختن طال و نقره استخدام میكردند
ایشھا، بر اثر نیازمندیھاي فلزكاران و رنگرزان، و بر اثر اھمیت دادن پاراسلسوس بھ داروھاي این آزم

كتاب او تحت عنوان دفاع از . اندرئاس لیباویوس نماینده این تحول است. شیمیایي، علم شیمي تكامل یافت
) ١۵٩٧(ھ نام كیمیا كتاب دیگرش ب). ١۶٠۴(تبدیل كننده عناصر كیمیا بھ منزلھ ادامھ تجسس دیرین بود 

وي كلرور قلع را كشف كرد، نخستین كسي بود كھ . نخستین رسالھ اصولي درباره شیمي علمي بود
. سولفات آمونیوم را ساخت، و از نخستین كساني بود كھ انتقال خون را بھ منزلھ درمان مفید دانست

ستافان ھلمونت، مرد متمولي كھ یان پاتی. آزمایشگاه او در كوبورگ از عجایب این شھر بھ شمار میرفت
عمر خود را وقف علم و خدمت بھ بینوایان از لحاظ پزشكي كرد، با تشخیص گاز از ھوا و تجزیھ تركیب 

وي . ھم او بود كھ كلمھ شیمي را از كلمھ یوناني خائوس اقتباس كرد. و انواع آن، از بنیانگذاران شیمي شد
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گازھاي قابل انفجار باروت گرفتھ تا امكان اشتعال پذیري در رشتھ مخصوص خود اكتشافات بسیاري، از 
ھمچنین استعمال قلیا را براي معالجھ ترشي بیش از اندازه دستگاه گوارش . باد انساني، بھ عمل آورد

)) دارویي عالي براي استعمال داخلي و خارجي((یوھان گالوبر سولفات دوسود بلوري را . توصیھ كرد
ھم او و ھم ھلمونت براي سرگرمي خود . ھنوز بھ عنوان مسھل بھ كار میرود) )نمك گالوبر((دانست، و 

  . بھ كیمیاگري پرداختند

  . در پیش بردن محصوالت صنعتي و افزایش كشتگان جنگ سھم بسزایي داشتند)) علوم طبیعي((ھمھ این 

عات و گازھا، متخصصان فن اطالعاتي را كھ درباره حركت و فشار بھ دست آورده بودند در مورد مای
از باروت براي . ھا، و تصفیھ فلزھا بھ كار بردند ، مسیر پرتابھ)پاندول(تركیب نیروھا، قوانین آونگ 

، سیمون شتور تفنت روشي براي تھیھ زغال ١۶١٢در سال ). ١۶١٣(منفجر كردن معدنھا استفاده كردند 
این كك، كھ . عناصر فرار جدا كندكك كشف كرد، بدین ترتیب كھ زغال سنگ را حرارت داد تا آن را از 

، جاي زغال چوب را )زیرا اشیاي ناخالص زغال در آھن تاثیر دارند(در فلز كاري بھ مصرف میرسید 
  . گرفت از نابودي جنگلھا جلوگیري كرد

با . ساختن شیشھ با بھاي كمتري انجام گرفت، و از این رو جامھاي پنجره در این زمان متداول شدند
این اختراعات كمتر بھ سبب تحقیقات دانشمندان، و . ، اختراعات مكانیكي افزایش یافتندپیشرفت صنعت

از این روست كھ اول بار خبر . بیشتر مرھون صنعتگراني بودند كھ میخواستند در وقت صرفھجویي كنند
، ماشین ١۵٩٧، صحنھ گردان در ١۵٨٩، دستگاه كشبافي در ١۵٧٨ساخت دستگاه خراطي را در سال 

  . میشنویم ١۶٣۶نكوبي و قلم خودنویس را در خرم

دیدیم كھ چگونھ دومنیكو فونتانا، با . مھندسان كارھاي مھمي انجام میدادند كھ حتي امروزه در خور تمجیدند
. كالیگوال در میدان سان پیترو، غوغایي در رم برپا كرد) ستون ھرمي شكل سنگي(كار گذاشتن مسلھ 

خدمت موریس ناسویي، نوعي دریچھ براي نظارت بر سدھا، كھ محافظ ستوینوس، با عنوان مھندس در 
و با پمپھاي پیچیده آب را ; با دمھاي عظیم، معدنھا را تھویھ میكردند. جمھوري ھلند بودند، بھ وجود آورد
 .ھا و آبنماھا در شھرھایي مانند آوگسبورگ، پاریس، و لندن آب برسانند روي برجھا باال میبردند تا بھ خانھ

. بر روي چوب بست، پلھایي بر اساس این اصل ھندسي میساختند كھ مثلث، بدون تغییر طول یك ضلع
  . خراب نخواھد شد

جرونیمو كاردان، . ، یك زیر دریایي مسافت سھ كیلومتر را زیر رودخانھ تمز پیمود١۶٢۴در سال 
 ١۶١۵كوس در سال ; وردندجامباتیستا دالپورتا، و سالومون دوكوس فرضیھ ماشین بخار را بھ وجود آ

  . ماشیني را براي باال بردن آب بھ وسیلھ نیروي قابل انبساط بخار عرضھ داشت

بررسي زمین معدن شناسي . دانش زمین شناسي ھنوز بھ وجود نیامده بود، حتي سخني از آن در میان نبود
جرئت نمیكرد در مورد نام داشت، و بھ خاطر احترام بھ ماجراي آفرینش، منقول در كتاب مقدس، كسي 

برنارپالیسي بدعتگذار شناختھ شد، زیرا این نظریھ پیشینیان را كھ . آفرینش گیتي فرضیھاي بیاورد
دكارت بجرئت اظھار داشت كھ . ھا بقایاي سنگ شده موجودات مردھاند دوباره ذكر كرده بود سنگواره

ودھاند، و بتدریج كھ زمین خنك شد، ھاي مشتعلي ب سیارات، شامل زمین، روزگاري مانند خورشید توده
ھاي  جرمي از مایعات و اجسام بر روي آتش مركزي بھ وجود آمد و بخارھاي حاصل از آن باعث چشمھ

  . ھا شدند ھاي آتشفشان و زمینلرزه آب گرم كوه

ن بھ ھمان نسبت كھ مبلغان مذھبي، جھانگردان و بازرگانان براي تعمیم مذھب، افزایش دانش، و باال برد
دریانوردان اسپانیایي در دریاھاي جنوب بھ اكتشافات . مقدار فروش میكوشیدند، جغرافیا تكامل مییافت

ھا از آن رو بھ این اسم  این جزیره. گودالكانال و سایر جزایر سلیمان را كشف كردند[ جزیره]پرداختند و 
پچوپائس، یكي از مبلغان . آنجا بیابندھاي سلیمان را در  نامیده شدند كھ دریانوردان انتظار داشتند گنجینھ
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دیدن كرد و نشان داد كھ طغیانھاي ) آبي(در حبشھ اسیر شده بود، از نیل ازرق  ١۵٨٨پرتغالي كھ در سال 
ویلم . و بدین ترتیب معمایي دیرینھ را حل كرد. متناوب رود نیل مربوط بھ فصل باراني مرتفعات حبشھاند

، و آبل تاسمان زلند جدید، تاسماني )١۶٠۶(ي بود كھ بھ استرالیا رسید یانسون ظاھرا نخستین فرد اروپای
. پیشھوران ھلندي وارد سیام، برمھ، و ھندوچین شدند). ١۶۴٣(، و جزایر، فیجي را كشف كرد )١۶۴٢(

ساموئل . اما اطالعات درباره این سرزمینھا و چین بھ طور كلي بھ وسیلھ مبلغان یسوعي تھیھ شدند
بھ اكتشاف ) اسكاتلند جدید(ستور لویي چھاردھم پادشاه فرانسھ، در ساحل نووا سكوتیا شامپلن، بھ د

پرداخت، از طریق رودخانھ سن لوران تا حدود مونتر آل پیش رفت، شھر كبك را بنیان نھاد، و نقشھ 
  . دریاچھاي را كھ بھ نام او مشھور است كشید

در لوون ) گرھارد كومر(گراردوس مركاتور . نمانندنقشھ سازان میكوشیدند كھ از جھانگردان زیاد عقب 
وي . ھاي آسماني باز كرد بھ تحصیل پرداخت و در آنجا دكاني براي نقشھ سازي، ابزارھاي علمي، و كره

با . بھ جرم عقاید بدعت آمیز دستگیر شد و آزارھا دید، اما از عواقب وخیم آن نجات یافت ١۵۴۴در سال 
و در آنجا نقشھ ساز دوك دو ; ت كھ دعوت دانشگاه دوسبورگ را بپذیردوجود این صالح در آن دانس

وي ضمن ھشتاد و دو سال عمر خود بھ طرزي خستگي ناپذیر كوشید كھ نقشھ ). ١۵۵٩(یولیش كلیوز شد 
را معمول ساخت كھ )) ھاي مركاتور نقشھ(( اوكتاب مشھور . فالندر، لورن، اروپا، و زمین را بكشد

دریانوردي را تسھیل كرد، بدین معني كھ ھمھ نصف النھارھا را با یكدیگر موازي، و ھمھ مدارات را با 
شروع بھ انتشار اطلس  ١۵٨۵در سال . خطوط مستقیم، و ھر دو دستھ خط را عمود بھ یكدیگر نشان داد

، پنجاه نقشھ منطقھاي را با درستي و دقت بیسابقھاي )این كلمھ بھ وسیلھ او معمول شد(رد بزرگ خود ك
دوست او بھ نام . منتشر ساخت، و سراسر زمین را، بھ صورتي كھ در آن ھنگام شناختھ بود، شرح داد

این دو نفر جغرافیا را ). ١۵٧٠آنورس (با او بھ رقابت پرداخت  كامليآبراھام اورتلیوس با انتشار كتاب 
بھ سبب خدمات این مردان . از انقیاد ھزار سالھ بطلمیوس رھا ساختند و آن را بھ صورت جدید درآوردند

  . بود كھ ھلند تقریبا انحصار نقشھسازي را تا یك قرن حفظ كرد

V-  زندگيعلم و   

گیاه شناسي، در نتیجھ مطالعات پزشكي . ھنوز دو قرن بھ دوره عظمت زیست شناسي باقي مانده بود
مبلغان یسوعي پوست درخت . درباره گیاھان دارویي و ورود گیاھان خارجي بھ اروپا، بتدریج ترقي كرد

، سیب زمیني ١۵۶٠در حدود سال . را با خود آوردند) ساقھ برگ ریواس(، وانیل، وریوند )گنھ گنھ(پرو 
پروسپروآلپیني، استاد گیاھشناسي در . از پرو بھ اسپانیا آورده شد و از آنجا بھ سراسر اروپا راه یافت

وي از مطالعات خود درباره درخت . پادوا، پنجاه گیاه خارجي را كھ در اروپا كشت شده بودند شرح داد
این نظریھ را تئوفراستوس در قرن سوم ; مییابند خرما بھ این نتیجھ رسید كھ گیاھان نیز از راه جنسي تكثیر

درخمت خرماي ماده ماده را در ھم ریزند، یا آنكھ طبق معمول ((آلپیني عقیده داشت كھ . ق م شرح داده بود
لینایوس بعدا گیاھان را بر اساس .)) گردھاي را كھ در غالف نر یا گل نر است روي گلھاي ماده بپاشند

آندرئاچزالپینو، اھل فلورانس، براي ) ١۵٨٣(اما در این ضمن . ا رده بندي كردروش توالد و تناسل آنھ
. ھاي آنھا رده بندي كرد ھا و میوه نخستین بار ھزار و پانصد گیاه را بھ طور اصولي و بر اساس دانھ

شش ھزار گیاه را پیش از لینایوس از حیث جنس و  )١۶٢٣(گاسپاربوئن، اھل بال، در كتاب عظیم خود 
بوئن مدت چھل سال را بھ نوشتن كتاب جدول جھان گیاھي گذرانید، و یك سال پیش از . نوع رده بندي كرد
  . این كتاب مدت سھ قرن بھ منزلھ متن درسي بود. انتشار آن درگذشت

ھاي خصوصي پزشكان در این ھنگام بھ صورت باغھاي گیاھشناسي )خشك مجموعھ گیاھان(ھرباریوم 
قدیمیترین آنھا، كھ در . ھا یا دولتھا براي استفاده مردم پرداخت ھزینھ آنھا را تقبل كردند درآمدند، و دانشگاه

، و سپس در ١۵۶٠در زوریخ در سال ; تاسیس شد، تحت نظارت چزالپینو قرار داشت ١۵۴٣پیزا در 
گي دو . ، كاسل، الیدن، الیپزیگ، برسالو، بال،ھایدلبرگ، و آكسفورد، از این گونھ باغھا ساختھ شدبولونیا

. بھ وجود آورد ١۶٣۵ال بروس، پزشك لویي سیزدھم، باغ معروف گیاھان دارویي را در پاریس در سال 
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یك در دوره ، در روم قدیم و در مكز)ق م ١١٠٠حد (باغ وحشھاي بسیار براي سرگرمي مردم در چین 
و در ورساي در زمان لویي  ١۵۵۴نوع جدید آن در درسدن در سال . ساختھ شده بودند) ١۴۵٠حد (آزتك 

  . سیزدھم بھ وجود آمد

جانورشناسي كمتر از گیاھشناسي مورد توجھ بود، زیرا، جز در پزشكي خرافاتي، مصرف عالج بخشي 
  . نداشت

شار سیزده جلد بزرگ درباره تاریخ طبیعي كرد، ولي پس ، اولیس آلدروواندي شروع بھ انت١۵٩٩در سال 
ھاي او و بھ خرج  سناي بولونیا ھفت جلد باقیمانده را از روي دستنوشتھ; از چاپ شش جلد آن درگذشت

آتانازیوس كیرشر، . انتشار یافت) ١٧۴٩١٨٠۴(پس از این اثر، تنھا تاریخي طبیعي بوفون . ملي چاپ كرد
ریزي )) كرمھاي((وي در این كتاب . رایج ساخت )١۶۴۶(ي را با كتاب خود عالمھ یسوعي، بافت شناس

عقیده بھ تولید خود بھ خود موجودات . را شرح داد كھ آنھا را با میكروسكوپ خود در مواد فاسد دیده بود
ندیده یا حتي از لجن ھنوز رایج بود، و ھاروي پس از چندي آن را در كتاب خود زنده از گوشت گ

جانورشناسي از آن لحاظ ترقي نكرد كھ فقده عده معدودي از متفكران جانوران را نیاكان . رد كرد )١۶۵١(
اختالف : ((گالیلھ در نامھاي خطاب بھ مھیندوك توسكان چنین نوشت ١۶٣٢اما در سال . ستندبشر میدان

میان بشر و سایر جانوران اگرچھ بسیار زیاد است، بدرستي میتوان جدید بتدریج بھ مرحلھاي میرسید كھ 
  . دو ھزار سال پیش یونانیان بھ آن رسیده بودند

عدھاي مانند ھوخو گروتیوس ھنوز با . ه، متوقف مانده بودتشریح، پس از زحمات وسالیوس در این را
بیشمار، كھ انعكاس آنھا را در ھنر ھلندیھا )) درسھاي تشریح((كالبد شكافي جسدھا مخالفت میكردند، ولي 

در اینجا، ھمچنین در جراحي، نام . میبینیم، نشان میدھند كھ این عمل مورد قبول مردم قرار گرفتھ بود
در . آكواپندنتھ بھ چشم میخورد كھ شاگرد فالوپیوس و استاد ھاروي بود/روالمو فابریتسیو دبزرگي یعني جی

روزگار استادي او در دانشگاه پادوا، سالن تشریح بزرگي در آنجا ساختھ شد كھ تنھا ساختماني است كھ 
العاتش ھاي سیاھرگھا توسط او، و مط كشف دریچھ. ھنوز از آن عصر بھ طور كامل باقي مانده است

اطالع بر گردش مایعات . درباره تاثیر شریان بندھا، باعث شد كھ ھاروي بتواند گردش خون را نشان دھد
این دانشمند كشف كرد كھ رگھاي لنفي، كیلوس را، كھ شبیھ شیر . بدن بوسیھ گاسپارو آسلي افزایش یافت

جریان خون را ) ))كوچكخر (((در حقیقت آسلي، علي رغم نام خود . است از روده كوچك بیرون میبرند
، نیم ١۵٧١آندرئاچزالپینو این فرضیھ مھم را در سال . شش سال پیش از انتشار فرضیھ ھاروي شرح داد

ا داشت كھ قسمتي از خون از طریق او ھنوز این عقیده قدیمي ر; قرن پیش از ھاروي، تفسیر كرده بود
در . جدار قلب میگذرد، اما بھتر از ھاروي بیان كرد كھ چگونھ خون از سرخرگھا بھ سیاھرگھا راه مییابد

  . صدھا جبھھ، عالیترین لشكرھا در بزرگترین نبردھا پیش میرفتند

VI - علم و تندرستي  

یان مرگ و زندگي صورت میگیرد، نبردي كھ در آن جنگ كھ بھ خاطر فتح دانش برپا میشود، نبرد مھم م
پزشكان و . در آن مساعي فردي ھمیشھ شكست میخوردند و كوشش جمعي بھ طور معمول پیروز میشود

ناپاكي افراد، كثافت : بیمارستانھا، در مبارزه علیھ بیماري و رنج، دشمنان انساني بسیاري داشتھاند
، معالجھ ))دانشمند((از با داروھاي سحرآمیز، رازوران اجتماعي، زندانھاي زیان آور، پزشكان نیرنگب

; كنندگان فتق، آب كنندگان سنگھاي بدن، معالجھ كنندگان آب مروارید، دندانكشان، و ادرار شناسان تفنني
  . این بیماریھاي تازه با درمانھاي تازه مسابقھ میدادند

فالوپیوس غالفي كتاني . س شده بودندبرص از میان رفتھ بود و اختراعات حفاظي باعث كم شدن سیفیلی
این وسیلھ پس از چندي بھ عنوان ضد آبستني استعمال شد . براي جلوگیري از این بیماري اختراع كرده بود

اما بیماریھاي واگیردار تیفوس، تیفوئید، ماالریا، اسكوربوت . ھا بھ فروش رفت و بھ وسیلھ سلمانیھا و داللھ
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، و اسھال خوني در چندین كشور اروپایي، مخصوصا آلمان، در این دوره دیده ، انفوالنزا، آبلھ)اسقربوط(
رقمھایي كھ شاید اغراقآمیز باشند نشان میدھند كھ در شھر بال چھار ھزار نفر در نتیجھ ابتال بھ . شدند

بیست و پنج درصد از اھالي فرایبورگ ایم برایسگاو بر اثر ; ، در گذشتند١۵۶٣١۵۶۴دمل، بین سالھاي 
در روستوك نھ ھزار نفر، در فرانكفورت ان در اودر پنج ھزار نفر، ; تلف شدند ١۵۶۴طاعون در سال 

نیز در نتیجھ  ١۵۶۶، در ھانوور چھار ھزار نفر، و در برونسویك شش ھزار نفر در سال ١۵۶۵در سال 
در . میدانستند اھالي وحشتزده بعضي از بیماریھا را ناشي از مسمویتھاي عمومي. طاعون از میان رفتند

، طاعون خیاركي ١۶٠۴در سال . اعدام شدند)) سمپاشي((فرانكنشتاین، واقع در سیلزي، ھفده نفر بھ اتھام 
. بھ اندازھاي در فرانكفورت ام ماین شدید شد كھ براي دفن مردگان بھ اندازه كافي آدم بھ دست نمي آمد

آمده است كھ در یك مورد طاعون خیاركي در اینھا اغراقگوییھاي محسوسي ھستند، اما در منابع موثق 
در حدود پانصد ھزار نفر در ((، ھشتاد و شش ھزار نفر در میالن و ١۶٢٩١۶٣١ایتالیا، بین سالھاي 

  . جمھوري و نیز تلف شدند

.)) در حدود یك میلیون نفر در شمال ایتالیا بر اثر ابتال بھ طاعون درگذشتند ١۶٣٠١۶٣١بین سالھاي ... 
زایمان، در نتیجھ بیھودگي مكرر آن، بیشتر دردآور . نان بزحمت جلو كارداني مرگ را میگرفتباروري ز

  . ھا زیاد و جمعیتھا كم بودند افراد خانواده. دو پنجم ھمھ كودكان پیش از رسیدن بھ دو سالگي میمردند. شد

تعلیمات پزشكي بھ صورت جدیتري درمیآمدند اگر . بھداشت عمومي بھتر شد و بیمارستانھا افزایش یافت
ھاي پزشكي  در پادوا، بال لیدن، مونپلیھ، و پاریس دانشكده: چھ ھنوز طبابت بدون درجھ علمي معمول بود

سانكتوریوس مدت . ندوجود داشتند، و دانشجویان از ھمھ كشورھاي اروپایي بھ سوي آنھا روي میآورد
ھاي بسیار، كوشید كھ فرایندھاي فیزیولوژیكي را بھ صورت اندازه گیري كمي درآورد،  سیسال، با تجربھ

این دانشمند قسمت اعظم تحقیقات خود را . و این خود نمونھ مخصوصي از تحقیقات پزشكي صبورانھ است
ناشي از دخول و خروج مایعات و مواد در  وي تغییرات وزن خود را كھ. در برابر میز بزرگي انجام داد

بدنش بود ضبط كرد، و حتي مقدار عرق خود را بھ دست آورد، و بدین نتجیھ رسید كھ بدن آدمي روزانھ 
وي یك دماسنج پزشكي و یك . چندین پوند عرق خارج میكند، و آن را نوع بسیار الزمي از دفع دانست

  ). ١۶١٢( نبض سنج براي تشخیص بیماریھا اختراع كرد

بعضي از پزشكان مشھور توصیھ میكردند . معالجھ بھ وسیلھ وزغ بھ صورت معالجھ بھ وسیلھ زالو درآمد
كھ براي گرفتن و جذب ھواي آلوده، كھ در مناطق طاعونزده در اطراف شخص یافت میشود، باید تعدادي 

س از حجامت و استعمال زالو، پ. وزغ را خشك كنند و آنھا را در كیسھاي بدوزند و روي سینھ بیاویزند
یكي ناشي از تعلیمات دكارت بود كھ میگفت ھمھ : مقدار زیادي آب بھ بیمار میدادند و مكتب وجود داشت

دیگري مبني بر عقیده پاراسلسوس بود كھ ھلمونت آن را تكمیل كرده بود و ; مراحل بدني مكانیكي ھستند
معالجھ با آبھاي معدني معمول . وژیكي، شیمیایي استبر این اساس قرار داشت كھ ھر گونھ عمل فیزیول

، و چندین محل دیگر در ایتالیا و در كنار راین، )فرانسھ(، پلونبیر)ھلند(، سپا)انگلستان(در باث . بود
. چنانكھ دیدیم، مونتني این آبھا را آزموده بود و ضمن سفر سنگ میانداخت. بیماران آب معدني مینوشیدند

بھ ) ١۶٣٢(و گنھ گنھ ) ١۶٢۵(، ایپكا )١۶٠٣حد (، سرمھ )١۵٨٠حد (نند سنبل الطیب داروھاي تازه، ما
در لندن انتشار یافت، ھزار و نھصد و شصت  ١۶١٨در كتاب فارما كوپھاي كھ در . اروپا آورده شدند

مونتني از داروھاي مخصوصي كھ چند تن از پزشكان بھ بیماران صبور تجویز . دارو ذكر شده بود
  :نام میبرد میكردند

پاي چپ سنگ پشت، ادرار مارمولك، مدفوع فیل، جگر موش كور زیرزمیني، خون بال راست كبوتر 
و سایر چیزھاي نادان فریبي كھ ; مدفوع خشك و ساییده موش صحرایي... سفید، و براي ما كھ سنگ داریم 

  . بیشتر شبیھ جادوگري و طلسم است تا علم جدي

ران بودند، و مردم در قرن ھفدھم از پولي كھ داروفروشان مطالبھ میكردند چنین چیزھاي لذیذي بسیار گ
  . بیش از نسخھ پزشك شكایت داشتند
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)) سلمانیھاي جراح((در این زمان . دندانسازي كار سلمانیھا بود و تقریبا ھمیشھ بھ دندانكشي میانجامید
مل سزارین را احیا كرد، و گاسپارو شامل پزشكان ماھري بودند مانند آمبروازپاره، فرانسوا روسھ كھ ع
دانشمندان علم اخالق او را بھ سبب . تاگلیا كوتتسي متخصص در جراحي پالستیك گوش و دھان و بیني

از این رو مردم جسدش را از زمین وقف شدھاي بیرون كشیدند و . دخالتش در كار خداوند محكوم كردند
، نخستین كسي بود كھ ))پدر جراحي آلماني((فابري،  ویلھلم. آن را در جاي غیر مقدسي بھ خاك سپردند

توصیھ كرد عضو باالي محل زخم را قطع كنند، و جوواني كولھ اھل پادوا قدیمیترین شرح انتقال خون را 
  ). ١۶٢٨(بھ دست داد

بیماران، چنانكھ در ھر زماني مرسوم بوده است، نمیخواستند حق الزحمھ پزشكان را بپردازند، بازیگران 
اگر . ایشھاي خندھدار جامھ بلند، كفش قرمز، و ابھت آنان را در كنار بستر بیمار مسخره میكردندنم

ھاي آن زمان را قبول داشتھ باشیم، موقعیت اجتماعي پزشكان باالتر از موقعیت آموزگاران نبوده  ھجویھ
كھ پزشكان در جامعھ اما ھنگامي كھ تابلو درس تشریح اثر رامبران را مالحظھ میكنیم، میبینیم . است

دكارت، . مقامي محترم دارند و حتي میتوانند براي شركت در تصویر بزرگي پول نسبتا زیادي بپردازند
بزرگترین فیلسوف آن دوره، كھ مانند ھمھ ما در فكر آینده بھتري براي بشر بود، این را مربوط بھ اصالح 

حتي : ((وي میگوید. ساسي این انقالب میشمرداخالق بشر میدانست، و پزشكي را بھ احتمال قوي عامل ا
فكر بھ اندازھاي مربوط بھ طبیعت و وضع اندامھاي بدن است كھ اگر امكان داشتھ باشد روشھاي بیابیم كھ 

بھ عقیده من باید آن را در علم پزشكي جستجو ... بدان وسیلھ بشر بھ طور كلي عاقلتر و با كفایتتر بشود
  .))كنیم

VII -  تاكپلراز كوپرنیك  

و . نجوم را در مرحلھ آخر مورد بررسي قرار میدھیم، زیرا قھرمانان آن در پایان این دوره ظاھر میشوند
  . قسمت اساسي موضوع بحث ما را تشكیل میدھند

ھمان كلیسایي كھ گالیلھ را خاموش كرد زمینھ را براي اقدام مھمي در نجوم جدید فراھم ساخت، و آن 
ق م در تقویم بھ عمل  ۴۶گنس در اصالحي كھ بر طبق دستور قیصر در سال سوسی. اصالح تقویم بود

، ١۵٧٧بنابراین، در حدود سال . آورده بود، سال را یازده دقیقھ و چھارده ثانیھ بیشتر حساب كرده بود
تقویم یولیاني قریب دوازده روز از ھر فصلي عقبتر بود، و جشنھاي كلیسایي با فصلھایي كھ مورد نظر 

ھاي كلمنس  در دوره(چندین بار اقداماتي براي اصالح تقویم صورت گرفت . دیگر تناسب نداشتند بودند
، اما بھ سبب مخالفت مردم و عدم اطالعات نجومي الزم، اشكاالتي بھ )ششم، سیكستوس چھارم، و لئودھم

گرگوریوس سیزدھم تقویمي را كھ بھ وسیلھ لویجي جیلیو اصالح شده بود بھ  ١۵٧۶در سال . میان آمده بود
پاپ آن را بھ ھیتي از عالمان دین، حقوقدانان، و دانشمندان، شامل كریستوفركالویوس، كشیش . تقدیم كردند

. طرح نھایي ظاھرا كار او بود. یسوعي اھل باویر كھ در ریاضیات و ستاره شناسي شھرت داشت، سپرد
ولي آنھا بدان كار اعتراض كردند، . فتبراي جلب موافقت امیران و اسقفھا، مذاكرات مفصلي صورت گر

، گرگوریوس سیزدھم فرماني را ١۵٨٢در بیست و چھارم فوریھ . و كلیساھاي شرقي آن را نپذیرفتند
امضا كرد و بھ موجب آن تقویم گرگوري را در كشورھاي كاتولیك مرسوم ساخت، بھ منظور تساوي تقویم 

اكتبر را  ۴یعني روز بعد از (ده روز حذف شود  ١۵٨٢ر قدیم با واقعیتھاي نجومي، قرار شد كھ در اكتب
ھمچنین . و براي محاسبھ ربح و سایر روابط بازرگاني، ترتیبات پیچیدھاي داده شود) اكتبر تلقي كنند ١۵

قرار شد، براي جبران اشتباه در تقویم یولیاني، تنھا سنواتي داراي بیست و نھ روز در فوریھ باشند كھ بھ 
مردم در فرانكفورت آم ماین . ملتھاي پروتستان با این تغییر موافق نبودند .باشندابل تقسیم عدد چھار صد ق

ھ بھ دنیا حتي مونتني، ك. و بریستول، بھ خیال اینكھ پاپ میخواھد ده روز از آنھا بدزدد، آشوب بھ پا كردند
پنھان شدن یا كم شدن ده روز، كھ ناراحتي من شده است كھ بھ : ((عالقھ زیادي داشت، شكایت كنان میگفت

دیگر احتیاج بھ اصالح نداشت،  ٣٣٣٣اما بتدریج، تقویم جدید، كھ تا .)) سختي میتوانم بھ حال اول بازگردم
، و روسیھ در ١٧۵٣، سوئد در ١٧۵٢در  ، انگلستان١٧٠٠ایاالت آلماني در سال : مورد قبول واقع شد
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در ایتالیا امكان داشت كھ . تاخیر مشابھي در قبول اصول نجوم كوپرنیكي روي داد .پذیرفتندآن را  ١٩١٨
جوردانوبرونو از آن دفاع . ، بررسي كنند و بیاموزنداین اصول را بھ عنوان یك فرضیھ و نھ حقیقتي مسلم

میكرد، و كامپانال تعجب كنان میگفت كھ شاید ساكنان سیارات دیگر، مانند آدمیان، خود را مركز و ھدف 
بھ طور كلي، عالمان فرقھ پروتستان در انكار روش جدید با كاتولیكھا ھم چشمي . ھمھ چیزھا بدانند

عجب آنكھ بزرگترین منجم در نیم قرني كھ پس از مرگ . ز آن را نپذیرفتندبیكن و بودن نی. میكردند
  ). ١۵۴٣(كوپرنیك گذشت آن را رد كرد

در ایالت سكانیا، كھ در آن ھنگام از متصرفات دانمارك بود و اكنون در منتھي  ١۵۴۶تیكو براھھ در سال 
لتي دانمارك، و مادرش ندیمھ ملكھ پدرش از اعضاي شوراي دو. الیھ جنوبي سوئد قرار دارد، تولد یافت

یورگن، عم متمول او، كھ از نداشتن بچھ ناراحت بود، او را ربود، پدر و مادرش را با این كار موافق . بود
. تیكو در سیزده سالگي وارد دانشگاه كپنھاك شد. كرد، و ھر گونھ وسیلھ تربیت را در اختیار آن كودك نھاد

. بھ نجوم رغبت یافت كھ استادي وقوع كسوفي را در آینده پیش بیني كردبھ گفتھ گاسندي، تیكو ھنگامي 
وي كسوف را ھمچنانكھ استاد گفتھ بود مشاھده كرد و از علمي كھ قادر بھ آن گونھ پیش بیني بود بھ 

سپس نسخھاي از كتاب المجسطي اثر بطلمیوس را خریداري كرد و بھ اندازھاي در مطالب . شگفتي افتاد
كھ سایر درسھا را از یاد برد و ھرگز از نظریھ زمین مركزي، كھ در این كتاب در قرن دوم  آن فرو رفت

  . میالدي نوشتھ شده بود، دست برنداشت

در شانزده سالگي او را بھ دانشگاه الیپزیگ انتقال دادند، و او در آنجا روزھا حقوق میخواند و شبھا بھ 
او اخطار كردند كھ این روش باعث فرسودگي جسم و در این مورد بھ ; مطالعھ ستارگان میپرداخت

در . اما تیكو نپذیرفت و پولھاي زیادي خود را صرف خرید ابزارھاي نجومي كرد. اعصاب خواھد شد
تیكو، پس از تسویھ امور تجاري خود، بھ . عمش درگذشت و ثروتي بیكران بھ جاي گذاشت ١۵۶۵سال 

ولي بر اثر طاعون از این شھر . ت و علوم نجوم بپردازدویتنبرگ شتافت تا بیشتر بھ تحصیل ریاضیا
در اینجا قسمتي از بیني خود را در نتیجھ دوئل از دست داد، و ناچار بیني . گریخت و بھ روستوك رفت

براھھ اوقات آسایش خود را . تازھاي از طال و نقره ساخت و تا پایان عمر آن را بھ كار برد)) درخشان((
میگذرانید، و روزي مرگ قریب الوقوع سلیمان قانوني، سلطان عثماني، را پیش بیني بھ علم احكام نجوم 

پس از مسافرتھاي فراوان در آلمان، بھ . كرد، ولي با كمال تعجب دریافت كھ وي پیش از آن مرده است
و چون ستاره تازھاي در صورت فلكي ذات الكرسي ; دانمارك بازگشت و خود را با شیمي سرگرم كرد

مشاھدات او درباره این ستاره زودگذر، و شرحي كھ در ). ١۵٧٢(ده كرد، دوباره بھ نجوم پرداخت مشاھ
نخستین كتاب خود موسوم بھ درباب اختري جدید داد، باعث شھرت او در اروپا شد، اما بعضي از بزرگان 

ازدواج تیكو با . ددانمارك كھ نویسندگي را نوعي خودنمایي و مخالف اشرافیت میدانستند بھ وحشت افتادن
ظاھرا وي چنین احساس میكرد كھ یك كدبانوي ساده . دختري روستایي آنان را بیشتر مبھوت ساخت

  . است)) بیني طالیي((بھترین ھمسر براي یك ستاره شناس مجذوب و بھترین زن براي مردي 

جا الندگراف ویلیام در این. براھھ، كھ از نقص ابزارھاي نجومي در كپنھاگ ناراضي بود، بھ كاسل رفت
، و یوست بورگي ساعتي پاندول دار درست )١۵۶١(چھارم نخستین رصدخانھ را با سقف گردان ساختھ 

تیكو با شوق و . كرده بود كھ با دقت بي سابقھاي وقت مشاھده ستارگان و حركات آنھا را بھ دست میداد
پادشاه جزیره ون . رصدخانھاي بسازدذوق تازھاي بھ كپنھاگ بازگشت و فردریك دوم را بر آن داشت كھ 

تیكو با این وسایل و بھ ھزینھ . واقع در سوند را بھ او داد و مستمري متناسبي برایش معین كرد) ونوس(
نامید، و محلھایي براي سكونت، ) قلعھ آسمانھا(خود قصري با باغ در آنجا ساخت و آن را اورانیبورگ 

وي تلسكوپ در . و كارگاھي براي تھیھ ابزارھاي خود ساختكتابخانھ، آزمایشگاه، چندین رصدخانھ، 
با وجود این، مشاھدات او بودند كھ ; بیست و ھشت سال بھ اختراع این وسیلھ مانده بود; اختیار نداشت

  . باعث شدند كپلر بھ اكتشافات بسیار مھمي نایل آید

وردند كھ تا آن تاریخ از لحاظ تیكو و شاگردانش ضمن بیست و یك سال اقامت درون اطالعاتي بھ دست آ
وي چندین سال حركت ظاھري خورشید را ھر روز یادداشت كرده، و از . وسعت و دقت سابقھ نداشت
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نخستین منجمیني بود كھ انكسار نور و امكان اشتباه كردن رصادھا و ابزارھا را تذكر داد، از این رو ھر 
ت حركت ماه را كشف كرد و آن را بھ صورت قانون گذشتھ از این، تغییرا. رصدي را بارھا تكرار میكرد

، بھ نتیجھاي رسید كھ امروزه مورد ١۵٧٧ھمچنین، بر اثر تعقیب دقیق ستاره دنبالھداري در سال . درآورد
قبول ھمگان است، و آن اینكھ ستارگان دنبالھدار، بھ جاي آنكھ در فضاي زمین بھ وجود آیند، اجسام 

تیكو ھنگامي كھ فھرستي از ھفتصد و . سیرھاي ثابت و منظمي حركت میكنندآسماني واقعي ھستند كھ در م
ھفتاد ستاره انتشار داد و آنھا را با دقت بسیار در روي كرھاي آسماني واقع در كتابخانھ خود مشخص 

  . كرد، بھ ثبوت رساند كھ زندگانیش بھ عبث نگذشتھ است

اشخاصي كھ نیابت سلطنت را . ه سال بیش نداشتپادشاه جدید یازد. فردریك دوم درگذشت ١۵٨٨در سال 
. عھدھدار بودند، برخالف فردریك، نمیتوانستند غرور، خلق و خو، و زیادھرویھاي براھھ را تحمل كنند

تیكو از دانمارك بیرون آمد و در . متوقف شدند ١۵٩٧پس از چندي، كمكھاي مالي تقلیل یافتند و در سال 
وان مھمان امپراطور رودولف دوم، كھ از وي انتظار پیشگویي با علم قصر بناتك، نزدیك پراگ، بھ عن

سپس ابزارھا و دفترھاي خود را از ون بھ آنجا انتقال داد و بھ فكر . احكام نجوم را داشت، اقامت گزید
و بھ طور نامنظم، ولي صادقانھ، بھ استاد سختگیر ) ١۶٠٠(یوھان كپلر نزد او آمد. یافتن دستیاري افتاد

در ھمان اوقات كھ براھھ آرزو داشت اطالعات فراھم آورده خود را بھ صورت فرضیھ . خدمت كردخود 
وي یازده روز دیگر در رنج و . معقولي در مورد آسمانھا در آورد، در كنار میز دچار عارضھ مثانھ شد

كسي كھ . ستافسوس میخورد كھ كار خود را بھ پایان نرسانده ا) ١۶٠١(عذاب گذرانید و در ھنگام مرگ 
  ))آرزومند چیزي جز وقت نبود((بر سر جسدش نطقي ایراد كرد چنین اظھار داشت كھ او 

VIII - ١۶٣٠-١۵٧١: كپلر  

رفتن تیكو بھ پراگ بھ سود علم تمام شد، زیرا در آنجا بود كھ كپلر از مشاھدات او بھره برد و از آنھا 
اساس علم نجوم جدید بر . استنتاج كرد; قوانین مربوط بھ سیارات را، كھ بھ فرضیھ جاذبھ نیوتن انجامید

  . پایھ اقدامات براھھ، كپلر، نیوتن، و كوپرنیك استوار است

پدرش افسري بود كھ بارھا بھ جنگ رفتھ بود و این . ایل، نزدیك شتوتگارت، دیده بھ جھان گشودكپلر در و
وي، پس از بازگشت، میخانھاي باز كرد، و یوھان در آنجا بھ كار . عمل را بر خانھ ماندن ترجیح میداد

دوك . سیب رسانده بودولي كودك علیل بود، زیرا آبلھ دستھایش را فلج كرده و بھ قوه بینایي او آ. پرداخت
در توبینگن، . ووتمبرگ عقیده داشت كھ او كشیش خوبي خواھد شد، و وسایل تربیتش را فراھم ساخت

میخائل مستلین، كھ استاد علم نجوم بطلمیوسي بود، كپلر را در نھان بھ فرضیھ كوپرنیك معتقد ساخت، و 
  . ھر گونھ خدمت در كلیسا منصرف شد آن جوان بھ اندازھاي بھ ستارگان عالقھ پیدا كرد كھ از فكر

گولدن در  ١۵٠كپلر، پس از پایان تحصیل، در مدرسھاي در گراتس، ستیریا، آموزگار شد و، در ازاي 
گذشتھ از این، قرار شد . سال و محل اقامت مجاني، بھ تدریس التیني، معاني و بیان، و ریاضیات پرداخت

الگي با زن بیست و سھ در بیست و پنج س. گولدن نیز دریافت دارد ٢٠با انتشار ساالنھ یك تقویم نجومي 
این زن دختر خود . سالھاي ازدواج كرد كھ شوھر اول خود را بھ خاك سپرده و از دومي طالق گرفتھ بود

یك سال پس از ازدواج، او . را ضمن جھیز با خود آورد و كپلر، با گذشت روزگار، داراي شش فرزند شد
گراتس خارج شود، زیرا فردیناند، مھیندوك  را مجبور كردند كھ، بھ سبب پیروي از آیین پروتستان، از

جدید ستیریا، كاتولیك متعصبي بود كھ بھ ھمھ روحانیان و آموزگاران پروتستان دستور داد كھ از ستیریا 
و تمجید از روش كوپرنیك ) اسرار كیھان نگاري(كپلر، با انتشار میستریوم كوسمو گرافیكوم . بیرون بروند

پس . ھایي از آن را با امید فراوان نزد براھھ و گالیلھ فرستاد وي نسخھ. بودباعث رنجش نیز شده ) ١۵٩۶(
از آنكھ یك سال در فقر و نومیدي بھ سر برد، تیكو او را بھ پراگ دعوت كرد و بدین وسیلھ وي را از 

بر سر نان درآوردن و مذھب اشكاالتي بروز ; اما معاشرت با تیكو كار آساني نبود. بیچارگي نجات داد
  . فلورن ساالنھ بھ جانشیني او انتخاب شد ۵٠٠پس از مرگ تیكو، كپلر با . زنش دچار صرع شد; كرد
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كپلر، كھ قادر بھ خرید بھترین . براھھ یادداشتھاي خود را براي او بھ جا نھاده بود، نھ ابزارھایش را
و از خود چیزي بر آنھا ابزارھا نبود، خود را مجبور دید كھ مشاھدات براھھ را مورد مطالعھ قرار دھد 

. بر عكس، فكر او پر از فرضیھ بود; ))من فرضیھ بھ وجود نمیآورم((وي مانند نیوتن نمیگفت كھ . نیفزاید
استعداد مخصوص او در امتحان كردن فرضیات .)) ذخیره فراواني از توھمات دارم: ((در این باره میگفت

. ھاي رصد شده بود، آن فرضیات را عاقالنھ رد میكرد هو اگر نتایجي كھ از آنھا میگرفت مخالف پدید; بود
  . ضمن جستجو در تھیھ نقشھ مدار مریخ، ھفتاد فرضیھ را در چھار سال مورد رسیدگي قرار داد

بھ كشف اساسي و بسیار مھمي نایل آمد، و آن اینكھ مدار مریخ بھ دور خورشید بیضي ) ١۶٠۴(سرانجام 
چنین پنداشتھ ) بھ انضمام خود این دانشمند(افالطون گرفتھ تا كوپرنیك است، نھ دایره چنانكھ منجمین از 

كپلر، كھ داراي . تنھا یك مدار بیضوي با رصدھاي مكرر براھھ و دیگران سازگاري داشت; بودند
آیا میتوان گفت كھ مدارھاي كلیھ سیارات : ((اندیشھاي نیرومند بود، بیدرنگ این سوال را از خود پرسید

براي بررسي این موضوع، ھمھ رصدھاي ضبط شده را آزمایش كرد و دریافت كھ سوال )) بیضي ھستند
در رسالھاي بھ زبان التیني، كھ درباره حركات . مذكور تقریبا بھ طور كامل با آن مشاھدات ھماھنگي دارد

مدار ھر سیاره بھ گرد خورشید بیضیي است  ١: را انتشار داد)) قوانین كپلر((دو قانون از  نوشت،مریخ 
خط واصل میان خورشید و (شعاع حامل ھر سیاره  ٢. كھ خورشید در یكي از كانونھاي آن جاي دارد

ھ شعاع حامل از قانون اخیر چنین مستفاد میشود ك. ، در زمانھاي مساوي، سطوح مساوي میپیمایند)سیاره
نمیچرخد، بلكھ سیاره ھر چھ بھ خورشید نزدیكتر باشد، بنابر [ مانند عقربھ ساعت]سیاره با سرعت ثابتي 

ھر : كپلر اختالفات سرعت سیارات را چنین توجیھ كرد. فرمول الیتغیري، سریعتر حركت خواھد كرد
در این مورد، از . میگیرد سیارھاي ضمن نزدیك شدن بھ خورشید، بیشتر تحت تاثیر انرژي آن قرار

  . گیلبرت عقیدھاي مربوط بھ جذب مغناطیسي را كھ بسیار شبیھ فرضیھ جاذبھ نیوتن بود اقتباس كرد

، كپلر بھ لینتس رفت و دوباره با تدریس معاش خود را )١۶١٢(ھنگامي كھ امپراطور رودولف در گذشت 
ضمن آنكھ براي خانھ تازه . نوایي را بھ زني گرفتو از آنجا كھ زنش مرده بود، دختر یتیم و بی; تامین كرد

مقالھاي كھ . خود شراب تھیھ میكرد، شیفتھ اندازه گیري محتویات چلیك، كھ پھلوھایي منحني دارد شد
  . درباره این مسئلھ انتشار داد زمینھ را براي كشت حساب بینھایتیك فراھم ساخت

سرعت سیاره و اندازه مدار آن بود، در كتاب خود  كپلر پس از آنكھ ده سال مشغول مطالعھ نسبت میان
نسبت مربعات زمانھاي حركت انتقالي ھر : تحت عنوان ھماھنگي جھان، سومین قانون خود را انتشار داد

مثال زمان حركت . (دو سیاره بھ یكدیگر، مساوي است با نسبت مكعبات فواصل متوسط آنھا از خورشید
; است ۵٣,٣مربع آن ; بار بیشتر از حركت انتقالي زمین است ٨٨,١ت انتقالي مریخ بھ طرزي قابل اثبا

بار بیشتر از فاصلھ متوسط  ۵٢,١یعني فاصلھ متوسط مریخ از خورشید ; است ۵٢,١جذر مكعب این عدد 
كپلر از اینكھ توانستھ بود حركات سیارات را تحت نظم و قانون درآورد چنان .) زمین از خورشید است

سرعت مداري را بھ نتي در روي گام موسیقي تشبیھ كرد، و نتیجھ گرفت كھ حركات مشعوف شد كھ ھر 
كپلر . خورشید آن را درك میكند)) روح((را بھ وجود میآورند، كھ فقط )) ھماھنگي كرات((مركب 

رازوري را با علم درآمیخت و، مانند گوتھ، جوانمردانھ گفت كھ عیوب افراد ھمانا عیوب زمان است، و 
  . كھ محسناتشان متعلق بھ خود آنان استحال آن

  :این گفتھ غرور آمیز كپلر را در كتاب ھماھنگي جھان میتوانیم ببخشیم

آنچھ را كھ شانزده سال پیش بھ منزلھ نكتھاي قابل ... آنچھ در عنوان این كتاب بھ دوستانم وعده دادم 
ترین قسمت عمرم را صرف آن كردم و بھ... تجسس دانستم چیزي كھ بھ خاطر آن بھ تیكو براھھ پیوستم

ھیچ چیز . ھیجده ماه بیش نیست كھ خورشید بیحجاب بھ من جلوه كرد... ھمھ را سرانجام بھ اثبات رساندم
اگر مرا ببخشید، شادي میكنم، اگر بھ خشم آمدھاید ... از دیوانگي مقدس خود لذت میبرم; جلو مرا نمیگیرد
است، كتاب نوشتھ شده است، اگر در این زمان یا در آینده خوانده كار از كار گذشتھ . میتوانم تحمل كنم
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شاید ھم یك قرن بگذرد تا خوانندھاي پیدا شود، چنانكھ خداوند شش ھزار سال براي ; شود، مھم نمیدانم
  ! كاشفي صبر كرد

، و در خالصھاي از نجوم كوپرنیكي، كپلر نشان داد كھ چگونھ قوانینش روش كوپرنیك را تایید، ایضاح
من آن را در ضمیرم بھ عنوان واقعیتي شناختم، و زیبایي آن را با لذتي باور : ((وي میگوید. اصالح میكنند

این رسالھ جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد، زیرا در آن نوشتھ شده بود كھ .)) نكردني و فریبنده مشاھده میكنم
تا مدتي از سعادت و . سا بود، نگران نشدكپلر، كھ پروتستاني پار. فرضیھ كوپرنیك بھ ثبوت رسیده است

  . شھرت برخوردار بود

جیمز اول از انگلستان دوردست وي را . معموال پرداخت میشد)) منجم امپراطوري((حقوق او بھ عنوان 
ولي كپلر نپذیرفت و گفت مایل نیست در ; دعوت كرد كھ دربار انگلستان را بھ قدوم خود مزین كند

  . جزیرھاي زنداني شود

مادرش را بھ جادوگري متھم كردند، و گواھان گفتند . كپلر، مانند اكثر مردم، بھ سحر و جادو عقیده داشت
یكي از آنھا سوگند خورد كھ دختر ھشت سالھاش . كھ گلھ یا خود آنھا بھ سبب تماس خانم كپلر بیمار شدھاند

، اگر دخترش را معالجھ نكند، ))ادوگرج((بر اثر جادوگري خانم كپلر بیمار شده است، و تھدید كرد كھ این 
مادر كپلر ھمھ این اتھامات را رد كرد، اما او را گرفتند، بھ زندان فرستادند، و . بیدرنگ كشتھ خواھد شد
دادستان پیشنھاد كرد . كپلر در ھر مرحلھاي از این جریانات بھ خاطر او جنگید. در غل و زنجیر گذاشتند

از این لحاظ او را بھ اطاق شكنجھ بردند و ابزارھا را بھ او نشان . بگیرندكھ با شكنجھ از آن زن اعتراف 
سرانجام از زندان بیرون آمد، ; پس از سیزده ماه حبس. دادند، ولي او ھمچنان خود را بیگناه معرفي میكرد

  ). ١۶٢٢(اما ظرف مدت كوتاھي درگذشت

ش مییافت، سالھاي آخر عمر كپلر را تیره این واقعھ غمانگیز، و تاثیر جنگي كھ دامنھ آن پیوستھ گستر
، لینتس بھ تصرف قواي امپراطوري درآمد، و مردم آن نزدیك بود از گرسنگي تلف ١۶٢٠در سال . كردند
در طي آنھمھ ھرج و مرج، وي ھمچنان مشاھدات براھھ، دیگران، و خود را بھ صورت قانون . شوند

این . ھاي ھزار و پنج ستاره را در آن جا داد ت و نقشھدرآورد و زیجھاي رودولفي را تنظیم كرد و فھرس
حقوقي كھ از . بھ اولم رفت ١۶٢۶كپلر در سال . زیجھا مدت یك قرن از مراجع مھم بھ شمار میرفتند

از این . امپراطور میگرفت بھ تعویق افتاده بود، و او براي معاش خانواده خود سخت بھ پول احتیاج داشت
والنشتاین این تقاضا را پذیرفت و او چند سال . ھ او را بھ عنوان منجم استخدام كندرو والنشتاین، خواست ك

در . این سردار حركت كرد، او را از اوضاع كواكب آگاه ساخت، و تقویمھاي نجومي انتشار داد! در دنبال
 این كوشش آخرین. بھ رگنسبورگ رفت تا از دیت مواجب عقب مانده خود را مطالبھ كند ١۶٣٠سال 

 ١۵(بھ تب مبتال شد و پس از چند روز، در پنجاه و نھ سالگي، درگذشت ; نیروھاي جسمي او را تحلیل برد
  ). ١۶٣٠نوامبر 

  . ھرگونھ اثر گور او در نتیجھ جنگ از میان رفت

وي با تعیین مدارھاي بیضوي بھ جاي . وظیفھ او، در تاریخ نجوم، میانجیگري میان كوپرنیك و نیوتون بود
، و با قرار دادن خورشید در یك كانون بیضي، و نھ اپیسیكلھاي مدور، با فلكھاي خارج از مركز و مدارھا

بر اثر این تغییرات، روش فلكھاي تدویر را از اشكاالت . در مركز یك دایره، از كوپرنیك فراتر رفت
ھمچنین كاري كرد كھ نظریھ ; بسیاري كھ باعث طرد آن از طرف تیكو براھھ شده بودند رھا ساخت

وي آنچھ را كھ حدسي عالي بود بھ . م بھ سرعت قبول واقع شدمربوط بھ خورشید مركزي در این ھنگا
  صورت 

ھمو بود كھ قوانین مربوط بھ سیارات را براي نیوتن بھ جاي گذاشت و باعث . جالب ریاضي درآورد
ضمن آنكھ ایمان مذھبي خود را پرشور و كامل نگاه داشت، جھان را بھ منزلھ . فرضیھ جاذبھ عمومي شد
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وي . یاي منظمي دانست كھ در آن یك سلسلھ قوانین بر زمین و ستارگان حاكم استدستگاه قانون و دن
  ))آرزو دارم خدایي را كھ در جھان خارج و در درون خود مییابم بتوانم مشاھده كنم:((گفت

IX - ١۵۶۴١۶۴٢: گالیلھ  

  فیزیكدان -١

، )١۵۶۴(پیر بھ دنیا آمد ، و در سالي كھ شكس)فوریھ ١٨(گالیلھ در پیزا در روزي كھ میكالنژ درگذشت 
پدرش فلورانسي با فرھنگي بود كھ یوناني، التیني، ریاضیات، و موسیقي را مانند . دیده بھ جھان گشود

موسیقي یكي ; بیجھت نبود كھ گالیلھ تقریبا از ھر حیث معاصر مونتوردي بود. سایر استادان بھ او آموخت
وي ارگ را . ي او ھمیشھ خاطرش را تسلي میدادنداز وسایلي بود كھ مخصوصا در روزگار پیري و كور

  . نسبتا خوب و عود را با مھارت مینواخت

رسم و نقاشي را دوست داشت و گاھي افسوس میخورد كھ چرا نمیتواند معبدي طرح كند، مجسمھاي 
دلش میخواست كھ ھمھ این . بتراشد، تصویري بكشد، شعري بسراید، آھنگي بسازد، و كشتیاي رھبري كند

چنین شخصي در شرایط . و ما با مشاھده او احساس میكنیم كھ وي فقط وقت نداشت; كارھا را انجام دھد
خواه بھ اتفاق، در كودكي بھ ساختن ماشینھاي مختلف و . مختلفي میتوانست در ھر رشتھ مرد بزرگي بشود

  . بازي كردن با آنھا پرداخت

سال بعد براي نخستین بار . پزشكي و فلسفھ فرستادند در ھفده سالگي او را بھ دانشگاه پیزا جھت تحصیل
كشفي علمي كرد، و آن این بود كھ نشان داد نوسانات آونگ، قطع نظر از دامنھ آنھا، داراي زمانھاي 

با بلند یا كوتاه كردن بازوي آونگ توانست میزان نوسان را كند یا تند كند، تا آنكھ با نبض . مساوي ھستند
  . ا این وسیلھ بود كھ توانست ضربان قلب خود را دقیقا اندازه بگیردب. او ھمزمان بشود

روزي شنید كھ معلم سرخانھاي بھ پیشخدمتھاي مھیندوك . مقارن این حال بود كھ پي بھ وجود اقلیدس برد
منطق ریاضیات در نظر او بھ مراتب از فلسفھ ارسطو و مدرسي، كھ در مدرسھ . توسكان ھندسھ یاد میدھد

از این لحاظ، كتاب اصول ھندسھ اثر اقلیدس را بھ دست آورد و پنھاني آنچھ را كھ . بود، عالیتر آمدآموختھ 
آن آموزگار بھ او عالقھمند شد و بھ طور خصوصي بھ . معلم سرخانھ بھ پیشخدمتھا یاد میداد فرا گرفت

زا را ترك گفت و تحت گالیلھ، بیآنكھ دانشنامھاي بگیرد، دانشگاه پی ١۵٨۵در سال . تعلیم او پرداخت
سال بعد . راھنمایي آن معلم سرخانھ با شوق و ذوق بسیار بھ فراگرفتن ریاضیات و مكانیك پرداخت

  ترازوي آبي 
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گالیلھ، گالري پتي، مبتني بر اصول ئیدروستاتیك را براي اندازه گیري وزنھاي نسبي فلزات : سوسترمانس
ي درباره مركز ثقل اجسام جامد، مورد تقدیر كالویوس یسوعي در آلیاژ اختراع كرد و، با نوشتن مقالھا

در این ضمن پدرش تھیدست شد، و گالیلھ خود را مجبور دید كھ معاش خود را شخصا تھیھ . قرار گرفت
از این لحاظ در پیزا، فلورانس، و پادوا در صدد یافتن كاري برآمد، ولي او را بھ سبب آنكھ زیاد جوان . كند

، ھنگامي كھ بھ اتفاق دوستي میخواست بھ قسطنطنیھ برود، شنید كھ كرسي ١۵٨٩در سال . دبود نپذیرفتن
گالیلھ در . از این رو نومیدانھ تقاضا كرد كھ این شغل را بھ او بدھند. ریاضیات در پیزا خالي مانده است

نھاي ناچیز بود كھ كاري كھ بھ او دادند براي مدت سھ سال با ساال. این زمان بیست و پنج سال بیش نداشت
  . براي معاشش كفایت نمیكرد، اما او میتوانست، استعداد خود را نشان دھد

گالیلھ مردي نسبتا سركش بود، زیرا از روي كرسي استادي خود بیدرنگ جنگي را علیھ فیزیك ارسطو 
  . آغاز كرد

وزین دیگري، بھ طرف  حركت تودھاي از طال و یا سرب، یا ھر جسم((بنابر گفتھ این دانشمند یوناني، 
لوكرتیوس و لئوناردو داوینچي ھمان عقیده را داشتند، حتي در .)) پایین، بھ نسبت حجم آن سریعتر است

در مورد اجسامي كھ بر اثر وزن بھ طرف ((، ھیپارخوس عقیده ارسطو را )ق م ١٣٠حد (روزگار باستان 
، ضمن تفسیر گفتھ ارسطو، )م ۵٣٣(س فیلوپونوس و یوآن; مورد تردید قرار داده بود)) پایین كشیده میشوند

یا ((بھ این نتیجھ رسیده بود كھ اختالف زمان سقوط دو جسمي كھ یكي از آنھا دو برابر دیگري وزن دارد 
در اینجا بھ قصھاي مشھور و قابل بحث میرسیم كھ براي نخستین بار در یك .)) ھیچ یا غیر محسوس است

نوشتھ شده ) یعني دوازده سال پس از مرگ گالیلھ( ١۶۵۴و یویاني در سال  شرح حال گالیلھ بھ قلم دوستش
  :است و، بنابر ادعاي او، متكي بر گفتھ خود گالیلھ است
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در نتیجھ آزمایشھا و ) گالیلھ(ھاي ارسطو توسط او  علي رغم وحشت ھمھ فیلسوفان، بسیاري از نتیجھ
یكي از آنھا این بود كھ اگر اجسام متحركي كھ از یك ماده و داراي وزنھاي . ... برھانھاي واقعي رد شدند

ھ ارسطو، نگاه نمیدارند، مختلف باشند از یك محیط بگذرند، سرعت خود را نسبت بھ وزن خود، بنابر گفت
وي این موضوع را با آزمایشھاي فراوان، از باالي برج پیزا، ; بلكھ ھمگي با سرعت واحد حركت میكنند

وي منصب استادي خود . ... در حضور سایر استادان و فیلسوفان و ھمھ دانشجویان بارھا بھ اثبات رسانید
، یعني رقیبانش، كھ بھ او حسد میبردند، بھ مخالفت با را با چنان شھرتي حفظ كرد كھ بسیاري از فیلسوفان

  . او برخاستند

. ھایي كھ از گالیلھ بھ جاي ماندھاند، خود او سخني از آزمایش بر فراز برج پیزا بھ میان نمیآورد در نوشتھ
با انداختن اشیاي مختلفالوزن از فراز برج مذكور  ١۶۴١و  ١۶١٢دو تن از معاصرانش، كھ در سالھاي 

بعضي از دانشمندان آلماني و . زمایشھایي كردند و آنھا را گزارش دادند، از آزمایش گالیلھ سخني نمیگویندآ
مطلبي كھ درباره حسادت . دانستھاند>"href="f0707081.htmامریكایي قصھ و یویاني را افسانھ 

ترك  ١۵٩٢در تابستان  گالیلھ آن دانشگاه را. استادان ھمكار او در پیزا گفتھ شده است نیز مسلم نیست
در سپتامبر ھمان سال میبینیم كھ . گفت، شاید كرسي عالیتري با حقوق بیشتري بھ او پیشنھاد كرده بودند

خانھ خود را بھ صورت ; گالیلھ در دانشگاه پادوا مشغول تدریس ھندسھ، مكانیك، و ستاره شناسي است
گالیلھ از ازدواج احتراز كرد، . یدن آن میروندآزمایشگاھي درآورده است، و دانشجویان و دوستانش بھ د

  . ولي معشوقھاي گرفت كھ براي او سھ كودك آورد

وي در این ھنگام تحقیقات و آزمایشھایي بھ عمل آورد و آنھا را فقط در اواخر عمر خود در كتابي تحت 
اپذیري ماده را تاكید گالیلھ فنان. عنوان گفتگو درباره دو علم جدید، یعني دو مبحث سكون و حركت، نوشت

  . كرد

ھمچنین اصول اھرم و قرقره را بھ صورت قانون درآورد، و نشان داد كھ سرعت اجسامي كھ بھ طور آزاد 
با سطحھاي مورب آزمایشھاي بسیاري كرد، و اظھار . سقوط میكنند بھ میزان یكنواختي افزایش مییابد

در روي سطح مشابھي، تا ارتفاعي مساوي با  داشت كھ اگر جسمي از روي سطحي بھ طرف پایین بغلطد،
و قانون ; اندازه سقوطش باال خواھد رفت، مگر آنكھ مقاومتي بر اثر اصطكاك یا موانع دیگر در میان باشد

جبر را بھ دست آورد كھ نخستین قانون حركت است و بھ اسم اوست، و آن این است كھ جسمي كھ از تاثیر 
سپس نشان داد كھ اگر . اكن است یا حركت مستقیم الخط متشابھ داردنیروھاي خارجي بر كنار باشد س

جسمي در جھت افقي پرتاب شود، تحت تاثیر سرعت اولیھ و وزن خود، بر مسیري سھمي شكل حركت، و 
گذشتھ از این، نتھاي موسیقي را طولھاي موج ھوا دانست، و نشان داد كھ كوتاھي و . بھ زمین خواھد افتاد

بھ عقیده او نتھا ھنگامي . ربوط بھ تعداد ارتعاشات زه مرتعش شده در زمان معیني استبلندي یك نت م
تنھا خواصي از . ھمصدا و ھماھنگ شنیده خواھند شد كھ نوسانھاي آنھا با نظمي موزون بھ گوش بخورند

ه ماده مربوط بھ مادھاند كھ مانند امتداد، وضع، حركت، و جرم مخصوص از لحاظ ریاضي قابل انداز
اگر موجود ; فقط با ھوشیاري رابطھ دارند((ھمھ خواص دیگر، مانند صدا، مزه، بو، و رنگ . گیري باشند

بھ )) خواص ثانوي((وي امیدوار بود كھ این .)) زنده از میان برود، ھمھ این خواص از میان خواھند رفت
اضي قابل اندازه گیري موقع خود بھ خواص فیزیكي ابتدایي ماده و حركت تجزیھ شوند و از لحاظ ری

  . باشند

مثال گالیلھ عامل ; این اكتشافات كمكھاي اساسي و ثمربخشي بھ علم كردند، ولي مانع آنھا نقص ابزارھا بود
اما از زمان ارشمیدس بھ . ھا چنان كھ باید و شاید در نظر نگرفت مقاومت ھوا را در سقوط اشیا و پرتابھ

  . خدمت نكرده بود بعد، ھیچ كس تا آن اندازه بھ فیزیك

  منجم -٢
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كھ (در نامھاي خطاب بھ كپلر . گالیلھ در اواخر اقامت خود در پادوا بیشتر وقت خود را صرف نجوم كرد
  :از وي بھ سبب ارسال اسرار جھان نگاري تشكر كرد و بھ او چنین نوشت) ھفت سال از او جوانتر بود

من اثر شما را از آن . ي چون شما دارم، خشنودماز اینكھ در كاوش خود، براي درك حقیقت، متفق بزرگ
لحاظ با رغبت بیشتري خواھم خواند كھ خودم سالھا طرفدار نظریھ كوپرنیك بودھام، و از آن رو كھ رسالھ 

ھاي مورد قبول مردم بكلي غیر قابل  ھاي طبیعي بسیاري را برایم فاش میكند كھ با فرضیھ شما علل پدیده
دلیلھاي فراواني جمع كردھام، ولي آنھا را منتشر نمیكنم، زیرا از ; ھا د این فرضیھبراي ر; فھم خواھند بود

و اگر چھ او و تني چند شھرتي جاوداني بھ دست آوردند، عده ; سرنوشت استاد خودمان كوپرنیك بیم دارم
وجود  اگر افرادي مانند شما.) زیرا تعداد نادانان بیشمار است. (بیشماري رامسخره و محكومش كردند

  .داشتند، در آن صورت جرئت میكردم كھ عقاید خود را انتشار دھم

در سال . ایمان خود را بھ كوپرنیك اعالم داشت ١۶٠۴گالیلھ در یكي از سخنرانیھاي خود در پیزا در سال 
در این باره . اوت آن را بھ متصدیان ونیز نشان داد ٢١نخستین دوربین نجوم خود را ساخت، و در  ١۶٠٩

  :ویسدمین

بسیاري از اشراف و سناتورھا، اگر چھ بسیار مسن بودند، بیش از یك بار برفراز بلندترین كلیساي ونیز 
رفتند تا بادبانھا و كشتیھایي را ببینند كھ بھ سبب دوري دو ساعت طول میكشید تا، بدون [ سان ماركو]

  . ... دوربین من، دیده شوند

كھ چیزي را در ھشتاد كیلومتري طوري بزرگ نشان میدھد كھ  زیرا تاثیر ابزار من بھ اندازھاي است
... سنا چون میدانست كھ ھفده سال بھ آن در پادوا خدمت كردھام. ... گویي در ھشت كیلومتري قرار دارد

  . دستور داد كھ مرا مادام العمر بھ استادي بپذیرند

آنگاه بھ . ھزار بار بزرگتر نشان میداد گالیلھ دوربین نجومي خود را بھ اندازھاي تكمیل كرد كھ اشیا را
سوي آسمانھا روي آورد و از كشف دنیاي تازھاي از ستارگان، كھ ده برابر آنچھ كھ تصور میرفت بیشتر 

در این ھنگام صورتھاي فلكیاي دیده شدند كھ شامل تعداد زیادي ستاره بودند و، . بود، غرق در حیرت شد
از این رو ثریا مجموعھاي از سي و شش ستاره در عوض . ا ببیندكسي بدون دوربین نمیتوانست آنھا ر

ھفت ستاره، جوزا ھشتاد ستاره بھ جاي سي و ھفت ستاره، و كھكشان نھ بھ منزلھ تودھاي ابري، بلكھ 
ماه دیگر عبارت از سطحي ھموار نبود، بلكھ شامل . جنگلي از ستارگان بزرگ و كوچك بھ نظر رسید

و معلوم شد كھ مختصر روشنایي یك نیمھ بدون آفتاب آن تا حدي ; وردھاي بودھاي چین خ ھا و دره كوه
گالیلھ چھار قمر از نھ قمر  ١۶١٠در ژانویھ [. زمین تاب]مربوط بھ نوري است كھ از زمین بھ آن میتابد 

این كرات تازه در پیرامون ستاره بسیار بزرگ : ((مشتري را كشف كرد، و در این باره چنین نوشت
میچرخند، بھ ھمان ترتیب كھ عطارد، زھره، و شاید سیارات شناختھ شده دیگري بھ دور خورشید  دیگري

منتقدان كوپرنیك گفتھ . در ژوئیھ حلقھ زحل را كشف كرد و بھ اشتباه آن را سھ ستاره دانست.)) میگردند
یعني داراي تغییراتي بودند كھ اگر زھره در اطراف خورشید میچرخد، باید مانند ماه اھلھاي داشتھ باشد، 

اما . و ادعا میكردند كھ نشاني از چنین تغییراتي وجود ندارد; از لحاظ روشنایي و شكل ظاھري باشد
دوربین نجومي گالیلھ در ماه سپتامبر چنین اھلھاي را آشكار كرد و او بھ این نتیجھ رسید كھ این تغییرات 

  . یان كردرا تنھا با گردش آن سیاره بھ دور خورشید میتوان ب

گالیلھ در نامھاي خطاب بھ كپلر مینویسد كھ استادان در پادوا حاضر نشدند كھ اكتشافات او را بپذیرند، حتي 
گالیلھ، كھ از پادوا . نخواستند با دوربین او بھ آسمان نگاه كنند، و این موضوع بھ نظر باور نكردني میآید

، اقمار مشتري را بھ )كھ از ھنر بھ علم میپرداخت(د خستھ شده و آرزومند محیط عقالني بھتر فلورانس بو
رسالھاي تحت عنوان پیك  ١۶١٠در مارس . نامید)) سیدرامدیچئا((افتخار كوزیمو دوم، مھیندوك توسكان، 

در ماه مھ . آسمان بھ كوزیمو تقدیم كرد، كھ اكتشافات نجومي خود را در آن بھ اختصار شرح داده بود
، پر ١۴٨٢ت كھ، مانند نامھ لئوناردو داوینچي خطاب بھ دوك میالن در سال نامھاي بھ منشي دوك نوش
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وي موضوعاتي را كھ مطالعھ میكرد و كتابھایي را كھ امیدوار بود نتایج خود . حرارت و غرور آمیز بود
را در آنھا شرح دھد ذكر كرده، و پرسیده بود كھ آیا ممكن است از طرف ارباب خود كاري دریافت دارد 

در ماه ژوئن، . مستلزم وقت كمتري براي تدریس باشد و فرصت بیشتري براي تحقیق بھ دست دھدكھ 
)) نخستین ریاضیدان دانشگاه پیزا، و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در خدمت مھیندوك((كوزیمو او را 

سپتامبر، در . فلورن در حق او مقرر داشت ١٠٠٠نامید و، بیآنكھ او را مجبور بھ تدریس كند، ساالنھ 
  . گالیلھ بدون معشوقھ خود بھ فلورانس رفت

گالیلھ اصرار داشت كھ او را ھم فیلسوف و ھم ریاضیدان بدانند، زیرا میخواست در فلسفھ نیز مانند علم 
وي نظیر راموس، برونو تلزیو، و دیگران در روزگار گذشتھ، و بیكن در ھمان سالھا، عقیده . تغییري بدھد

با ارسطو دفن ) ھاي آن بود بھ نظر او عبارت از بررسي و تغییر طبیعت در ھمھ جنبھ كھ(داشت كھ فلسفھ 
شده، و ھنگام آن فرا رسیده است كھ از این چھل جلد كتاب یوناني بگریزند، بھ دنیا با چشم و روح باز 

بھ : ((شاید او زیاد بھ خرد اعتماد داشت، و میگفت. برھانند[ عشر]بنگرند و خود را از چنگ مقوالت 
منظور اثبات نتایجم براي مخالفانم، مجبور شدھام كھ آزمایشھاي متنوعي انجام دھم، در حالي كھ براي 

گالیلھ غرور و جنگجویي بدعتگذاران را .)) اقناع خودم ھرگز الزم ندانستھام كھ آزمایشي صورت گیرد
بسیار نادان را ندیدھام كھ از  ھرگز مردي ولو: ((داشت، و حال آنكھ خود بارھا با حجبي عاقالنھ میگفت

وي جدلي پرشوري بود و میتوانست قلب دشمني را با جملھاي سوراخ )) وي چیزي نتوانستھ باشم بیاموزم
در حاشیھ كتابي اثر آنتونیو روكو، كھ در دفاع از ھیئت بطلمیوسي نوشتھ . كند، یا او را از خشم بسوزاند
اما این وضع ھنگامي پیش آمد كھ .)) خواجھ... یل، احمق، كودننادان، ف: ((شده بود، گالیلھ چنین نگاشت

گالیلھ پیش از آنكھ در برابر دستگاه تفتیش افكار حاضر شود، . یسوعیان مانند دیگران او را محكوم كردند
كریستوفر كالویوس رصدھاي گالیلھ را شبیھ رصدھاي خود . دوستان بسیاري در فرقھ یسوعي داشت

ھیئتي از دانشمندان یسوعي، كھ توسط ; او را بزرگترین منجم عصر شمرد یسوعي دیگري; دانست
. كاردینال بالرمینو براي تحقیق در اكتشافات گالیلھ تعیین شده بود، درباره ھمھ مطالب گزارش موافق داد

وي در نامھاي . بھ رم رفت، یسوعیان در كولجوم رومانوم از او پذیرایي كردند ١۶١١ھنگامي كھ در سال 
آنھا وجود واقعي سیارات جدید را تایید، و مدت دو ماه تمام آنھا ; نزد كشیشان یسوعي ماندم: ((نین نوشتچ

بزرگان كلیساي رم بھ او .)) را رصد كرده بودند، و دریافتم كھ رصدھاي آنھا دقیقا با رصدھاي من برابرند
  . ر خود مطمئن ساختخیر مقدم گفتند، و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نیت تغییر ناپذی

در آوریل، نتایج رصدھاي خود را بھ نخست كشیشان و دانشمندان رم عرضھ، و ثابت كرد كھ بر روي 
ظاھرا گالیلھ نمیدانست كھ یوھانس . ھاي ابرند وجود دارند كھ بھ عقیده او لكھ[ كلف]ھایي  خورشید لكھ

اعالم داشتھ و پیش از او گفتھ است ) ١۶١١ویتنبرگ، (فابریكیوس كشف آنھا را در كتاب كلفھاي خورشید 
كریستوف شاینر، استاد یسوعي ریاضیات در  ١۶١۵در . كھ تناوب كلفھا دلیل گردش خورشید است

اینگولشتات، سھ نامھ خطاب بھ ماركوس ولسر، قاضي كل آوگسبورگ، نگاشت و در آنھا ادعا كرد كھ 
ھاي شاینر را  راجعت بھ فلورانس، نسخھاي از نوشتھگالیلھ، پس از م. دیده است ١۶١١كلفھا را در آوریل 

در )) فرھنگستان تیزبین((توسط ولسر دریافت داشت، و در سھ نامھ درباره كلفھاي خورشید، كھ بھ وسیلھ 
 ١۶١٠گالیلھ مدعي بود كھ كلفھا را در سال . ھا را مورد بحث قرار داد ، آن نوشتھ)١۶١٣(رم منتشر شد 

در اختالفي كھ بر سر حق تقدم در كشف . دوستان خود در پادوا نشان داده است كشف كرده و آنھا را بھ
  . كلفھا پیش آمد، دوستي میان گالیلھ و یسوعیان بھ سردي گرایید

گالیلھ، كھ اطمینان داشت اكتشافاتش تنھا بر اساس نظریھ كوپرنیكي قابل شرح خواھند بود، چنان سخن 
منجمین یسوعي اعتراضي نداشتند بھ اینكھ آن را فرضیھاي . ستمیگفت كھ گویي آن نظریھ ثابت شده ا

. شاینر اعتراضات خود را در مورد عقیده كوپرنیك ھمراه نامھاي آشتي جویانھ نزد گالیلھ فرستاد. بدانند
اگر شما دالیل مخالفي اقامھ میكنید، ما بھ ھیچ وجھ از این كار نخواھیم : ((وي در این نامھ نوشتھ بود

بسیاري از .)) رعكس، آنھا را بھ امید بررسي خواھیم كرد كھ در راه ایضاح حقیقت موثر باشندرنجید، ب
عالمان دین احساس میكردند كھ ھیئت كوپرنیكي چنان مباینت آشكاري با كتاب مقدس دارد كھ، در صورت 

  . انتشار، باعث خواھد شد كھ كتاب مقدس از اعتبار بیفتد و خود مسیحیت آسیب ببیند
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حیان از خود میپرسیدند كھ بر سر این عقیده اساسي چھ خواھد آمد كھ خداوند زمین را بھ منزلھ خانھ مسی
انساني خود برگزیده است زمیني كھ از این بھ بعد تفوق و شان خود را از دست داد، و ھمگي آن را 

  است  كرھاي خواھند دانست كھ در میان كرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان بیشمار سرگردان

   در دادگاه -٣

گالیلھ بھ طرزي آشتي ناپذیر این مسئلھ را مورد بررسي قرار داد، و در نامھاي خطاب بھ كشیش كاستلي 
اگر چھ كتاب مقدس مستلزم تفسیري است كھ با معناي فوري كلمات : ((چنین نوشت) ١۶١٣دسامبر  ٢١(

، بھ )دستھا، و پاھاي خداوند بھ میان میآورد مانند مواردي كھ سخن از خشم، تنفر، پشیماني،(مباینت دارد 
بھ عقیده من جریانات طبیعي را كھ خواه با مشاھده . ... نظر من در مباحث ریاضي مرجعیت زیادي ندارد

كاردینال .)) دقیق، خواه با برھان متقاعد كننده درك میكنیم با ذكر عبارتي از كتاب مقدس نمیتوان رد كرد
بھ وحشت افتاد، بھ وسیلھ دوستان مشترك اخطار كنایھداري براي گالیلھ فرستاد، و بالرمینو از این سخنان 

بھ نظر من بھتر است شما و گالیلھ : ((ضمن نامھاي خطاب بھ فوسكاریني، شاگرد آن منجم، چنین نوشت
بھ طور قاطع حرف نزنید، بلكھ با حدس و گمان صحبت كنید، [ درباره نجوم جدیدي كھ بھ اثبات رسیده]

، كشیشي از فرقھ دومینیكیان ١۶١۴دسامبر  ٢١در .)) چنانكھ اطمینان دارم خود كوپرنیك نیز چنین میكرد
اي مردان : ((بھ نام توماسوكاتچیني حملھ را آغاز كرد و این جناس عالي را بھ عنوان متن خود برگزید

كوشید ثابت كند كھ فرضیھ ، و )١١٠١كتاب اعمال رسوالن، (جلیلي، چرا ایستاده بھ سوي آسمان نگرانید 
مخالفان بیاھمیت دیگري بھ دستگاه تفتیش افكار . كوپرنیك با كتاب مقدس اختالف صریح و بارز دارد

. كاتچیني نامھاي رسمي و اتھام آمیز بھ دستگاه تفتیش افكار نوشت ١۶١۵و در بیستم مارس . شكایت كردند
ر داد كھ اگر چند جملھاي در انتشارات خود بگنجاند و عالیجناب دیني نامھاي بھ گالیلھ نوشت و بھ او تذك

اما گالیلھ نپذیرفت، . اعالم كند كھ نظریھ كوپرنیك فرضیھاي بیش نیست، كسي با او كاري نخواھد داشت
در نامھاي خطاب بھ ھمسر مھیندوك . كند)) تعدیل((زیرا بھ قول خودش نخواست كھ حرف كوپرنیك را 

درباره ترتیب : ((تشر شد، با وضوحي جسارت آمیز چنین نوشتھ بودمن ١۶١۵توسكان، كھ در سال 
قسمتھاي جھان، معتقدم كھ خورشید بھ طور ثابت در مركز حركت انتقالي كرات آسماني قرار دارد، در 

ھرگز قوانیني را ; بیرحم و تغییر ناپذیر است... صورتي كھ زمین بر محور خود و دور خورشید طبیعت 
ده است نقض نمیكند، و ھیچ گاه اھمیت نمیدھد كھ مردم دالیل غامض و روشھاي او را كھ بر او تحمیل ش

بھ این علت ظاھرا نباید ھیچ چیز مادیاي را كھ حس و تجربھ در برابر دیدگان ما مینھد، یا وجود آن . بفھمند
لمات آن داراي كھ شاید ك)) كتاب مقدس((بھ وسیلھ برھانھاي الزم ثابت میشود، بنا بھ شھادت عبارتھاي 

  . معني پوشیدھاي باشند، مورد تردید قرار دھیم یا محكوم كنیم

  :با وجود این قول داد كھ از كلیسا تمكین كند

كھ نھ تنھا قصد دارم آزادانھ خود را تسلیم كنم و ) و صداقت من آشكار خواھد شد(بدین وسیلھ اعالم میكنم 
قضایاي مربوط بھ مذھب در این مورد مرتكب شده  از ھر خطایي كھ ممكن است بر اثر عدم اطالع از

اگر در : تنھا ھدف من این است. ... باشم دست بردارم، بلكھ حاضر نیستم در این قضایا با كسي بحث كنم
خطاھایي كھ ضمن این مالحظات، كھ با پیشھ من مباین است، موضوعي وجود دارد، كھ میتواند در تصمیم 

ل كوپرنیك موثر واقع شود، بزرگتران میتوانند بھ بھترین وجھي كھ گیري كلیساي مقدس درباره اصو
در غیر این صورت، كتابم را پاره كنید و بسوزانید، زیرا نھ قصد و نھ ادعاي آن . میدانند از آن استفاده كنند

  . دارم كھ ثمري از آن بھ دست آورم كھ پرھیزكارانھ و كاتولیك نباشد

انم كھ باور كنم ھمان خدایي كھ بھ ما حس و خرد و ھوش ارزاني داشتھ خود را موظف نمید: ((اما افزود
، گالیلھ، دلگرم از ١۶١۵در سوم دسامبر .)) است از ما خواستھ باشد كھ از استعمال آنھا چشم بپوشیم

ھاي دوستانھ مھیندوك خطاب بھ نخست كشیشان متنفذ و سفیر كبیر فلورانس در واتیكان، بھ دلخواه  نامھ
رم رفت و در صدد برآمد كھ فرد فرد روحانیان را با عقیده خود موافق سازد و در ھر مورد از خود بھ 
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در بیست . در رم بھ بحث درباره ستارگان پرداخت)) ھر كس((طولي نكشید كھ . اصول كوپرنیك دفاع كند
مذكور را نزد خود گالیلھ ((، دستگاه تفتیش افكار بھ كاردینال بالرمینو دستور داد كھ ١۶١۶و ششم فوریھ 

با حضور سردفتر و ... بخواند و بھ او اخطار كند كھ دست از عقاید مذكور بشوید، و در صورت امتناعش 
و ; گواھان، بھ او دستور دھد كھ از تعلیم یا دفاع از عقاید مذكور یا حتي از بحث درباره آنھا خودداري كند

گالیلھ نزد كاردینال بالرمینو حضور یافت و آمادگي خود در آن روز .)) اگر نپذیرفت، بھ زندان افكنده شود
در پنجم مارس، دستگاه تفتیش افكار فرمان تاریخي خود را بدین . را براي قبول آن دستور اعالم داشت

  :مضمون انتشار داد

فكر اینكھ خورشید بھ طور بیحركت در مركز جھان قرار دارد احمقانھ، از لحاظ فلسفي غلط، و كامال 
این عقیده كھ زمین مركز جھان نیست و حتي داراي . است)) كتاب مقدس((آمیز است، زیرا مخالف  بدعت

  . حركت انتقالي روزانھ است از لحاظ فلسفي غلط و الاقل فكري نادرست است

در ھمان زمان ھیئت ناظر بر كتابھاي ممنوع از انتشار یا قرائت ھر كتابي كھ درباره اصول رد شده بود 
آن، )) زمان تصحیح((اما از انتشار كتاب درباره انقالبات كره آسماني، اثر كوپرنیك، تا . كردجلوگیري 

بھ كاتولیكھا اجازه داد چاپھایي را بخوانند كھ نھ جملھ درباره واقعیت  ١۶٢٠و در سال ; جلوگیري كرد
  . فرضیھ وي در آنھا حذف شده بودند

 ١۶٢٢لوس گواردو، در عزلت مشغول كار شد، و تا سال گالیلھ بھ فلورانس بازگشت و در ویالي خود، ب
كھ امروزه مورد قبول (ماریو گویدوتچي مقالھاي شامل فرضیھ گالیلھ  ١۶١٩در . از بحث احتراز كرد

انتشار داد مبني بر اینكھ ستارگان دنبالھدار از جو زمین ناشي میشوند، و بشدت بھ نظریات گراسي ) نیست
ي، كھ خشمگین شده بود، انتقادي با نام مستعار علیھ گالیلھ و پیروانش انتشار این كشیش یسوع. حملھ كرد

گالیلھ دستنبشتھ خود تحت عنوان عیارگیر را، كھ در جواب گراسي بود و در علم ھر  ١۶٢٢در سال . داد
. ثقھ و مرجعي را جز رصد، خرد، و آزمایش رد میكرد، نزد عالیجناب چزاریني در رم فرستاد

پاپ اوربانوس ھشتم این . ، با موافقت نویسنده، بعضي از عبارات آن را تعدیل كرد))ان تیزبینفرھنگست((
اثر ). ١۶٢٣اكتبر (اثر را، كھ بھ او تقدیم شده بود، پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعالم داشت 

میگویند . بھ شمار میرود مذكور درخشانترین نوشتھ گالیلھ، شاھكار نثر ایتالیایي، و نمونھ مھارت در جدل
  . پاپ از خواندن آن لذت برد، و یسوعیان بسیار پریشان شدند

، و امیدوار بود )١۶٢۴اول آوریل (گالیلھ، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، دوباره بھ سوي رم حركت كرد 
القات طوالني اوربانوس او را صمیمانھ پذیرفت، شش م. كھ بتواند پاپ را با عقاید كوپرنیك موافق سازد

با او بھ عمل آورد، ھدایاي بسیاري بھ او بخشید، بھ دالیل كوپرنیكي گوش داد، اما حاضر نشد كھ تحریم 
گالیلھ بھ فلورانس بازگشت، و خشنود بود از اینكھ اوربانوس این . دستگاه تفتیش افكار را از میان بردارد

ین مرد بزرگ را، كھ شھرتش در آسمان مدت مدیدي است ا((پیام را براي مھیندوك فرستاده است 
 ١۶٢۶در سال .)) میدرخشد و صیتش بر روي زمین جاري است، مشمول عنایات پدرانھ خود ساختھایم

گالیلھ از اینكھ بندتو كاستلي، شاگرد او، بھ عنوان ریاضیدان در خدمت پاپ استخدام شده، و 
گالیلھ در . ات منصوب شده است دلگرم شدنیكولوریكاردي، شاگرد دیگرش، بھ عنوان ممیز عمده مطبوع

این ھنگام درصدد بر آمد كھ اثر عمده خود را، كھ شرحي درباره اصول كوپرنیك و مخالفان او بود بشتاب 
در ماه مھ دستنبشتھ خود را بھ رم برد، آن را بھ پاپ نشان داد، و از كلیسا اجازه انتشار آن را . تكمیل كند

گالیلھ، در بازگشت بھ فلورانس، در . ع مذكور بھ عنوان فرضیھ بھ شمار آیدگرفت، بھ این شرط كھ موضو
فوریھ (كتاب خود تجدید نظر كرد و آن را تحت عنوان مطولي كھ بھ گفتگو معروف شده است انتشار داد 

١۶٣٢ .(  

در انجمن چھار روزه، كھ در آن دو نظام عمده جھان ... گفتگوي گالیلئو گالیلئي: عنوان كتاب چنین است
بطلمیوسي و كوپرنیكي مورد بحث قرار گرفتند و، بینتیجھ، دالیل فلسفي و طبیعي برلھ ھر یك از این دو 

  . نظام عرضھ شدند
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در دیباچھ آن، خطاب بھ . شھرت كمتري داشتبھ سبب آغاز و انجام آن كتاب نبود، گالیلھ گرفتاري و 
  :، چنین آمده بود))خواننده بصیر((

چند سال پیش، فرمان سودمندي در رم انتشار یافت كھ، بھ منظور برطرف ساختن تمایالت خطرناك عصر 
عدھاي بي شرمانھ گفتند كھ این فرمان . ما، از شیوع عقیده فیثاغورس بھ طرزي معقول جلوگیري میكرد

شكایاتي شنیده . از تحقیقي عادالنھ نیست، بلكھ متكي بر خشم و غضب و حاكي از بیاطالعي است ناشي
شدند مبني بر آنكھ مشاوراني كھ كامال در امر رصدھاي نجومي مھارت ندارند نباید با ممنوعیت و 

  . تحریمھاي عجوالنھ جلو اشخاص ھوشمند و متفكر را بگیرند

د كھ خواننده بداند كھ شكل گفتگو براي فرار از چنگ دستگاه تفتیش افكار این مطلب در حقیقت براي آن بو
در این گفتگو دو نفر، یعني سالویاتي و ساگردو نام دو تن از صمیمیترین دوستان گالیلھ از . اتخاذ شده است

ایان در پ. نفر سومي بھ نام سیمپلیسیو آن را با سفسطھاي ظاھري رد میكند. اصول كوپرنیك دفاع میكنند
كتاب، گالیلھ مطلبي را تقریبا كلمھ بھ كلمھ در در دھان سیمپلیسیو میگذارد كھ اوربانوس ھشتم در افزودن 

از این ; خداوند قادر كل است، بنابر این بر ھر كاري تواناست((آن اصرار ورزیده بود، و آن این بود كھ 
.)) ا مخالف دانش بیپایان خداوند استرو نمیتوان گفت كھ امواج دلیل الزم حركت دوگانھ زمینند، زیر

!)) عجب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیاي: ((سالویاتي در این باره بھ طرزي طعنھ آمیز میگوید
غرور آمیز و ((عقاید شاینر (یسوعیان، كھ چند تن از آنان در گفتگو مورد حملھ قرار گرفتھ بودند 

حرفھایش در دھان شخصي گذاشتھ شده كھ در سراسر كتاب  ، بھ پاپ گفتند كھ)خوانده شده بود)) احمقانھ
  . ساده لوح معرفي شده است

ھیئت مذكور گزارش داد كھ گالیلھ اصول كوپرنیك را نھ . اوربانوس ھیئتي را مامور بررسي آن كتاب كرد
یان با سپس یسوع. فرضیھ، بلكھ حقیقت دانستھ و اجازه طبع را با توجیھاتي غیر واقعي بھ دست آورده است

دور اندیشي چنین گفتند كھ اصول كوپرنیك و گالیلھ از ھمھ بدعتھاي لوتر و كالون براي كلیسا 
، دستگاه تفتیش افكار از ادامھ فروش گفتگو جلوگیري بھ عمل آورد و دستور ١۶٣٢در اوت . خطرناكترند

را نزد نماینده خود در رم  در بیست و سوم سپتامبر، گالیلھ. ھاي باقیمانده را صادر كرد توقیف ھمھ نسخھ
دخترش، كھ در . ھر چھ دوستانش گفتند كھ او شصت و ھشت سالھ و علیل است، سود نداشت. فرا خواند

. ھاي رقت انگیزي بھ او نوشت و از وي خواست كھ از كلیسا تمكین كند این ھنگام راھبھاي شده بود، نامھ
یچد، و تخت روان خود را در اختیار او نھاد، و بھ مھیندوك بھ او توصیھ كرد كھ سر از اطاعت كلیسا نپ

بھ  ١۶٣٣گالیلھ در سیزدھم فوریھ . سفیر كبیر فلورانس دستور داد كھ او را در ساختمان سفارت جاي دھد
  . رم رسید

گالیلھ را متھم كردند بھ ). آوریل ١٢(دو ماه گذشت تا دستگاه تفتیش افكار او را بھ كاخ خود فرا خواند 
نقض كرده است، و از او  ١۶١۶ل خود را در مورد اطاعت از فرمان مورخ بیست و ششم فوریھ اینكھ قو

گالیلھ نپذیرفت و اعتراض كنان گفت كھ نظریھ كوپرنیك را فقط بھ . خواستند كھ بھ جرم خود اعتراف كند
در . نداني كردندآنگاه او را تا سیام آوریل در كاخ دستگاه تفتیش افكار ز. عنوان فرضیھاي ذكر كرده است

و اگر چھ او را شكنجھ ندادند، ممكن است با ارائھ آالت شكنجھ او را مرعوب كرده ; اینجا بود كھ بیمار شد
در مالقات دوم با ماموران، وي خاضعانھ اعتراف كرد كھ آنچھ درباره كوپرنیك گفتھ است بیشتر بھ . باشند

سپس . كھ این نكتھ را در گفتگوي دیگري اصالح كندنفع تا بھ ضرر این دانشمند بوده است، و حاضر شد 
در دھم مھ باز مطالبي از او پرسیدند، و او حاضر شد . بھ او اجازه دادند كھ بھ خانھ سفیر كبیر باز گردد

در بازجویي چھارم . كھ توبھ كند، و خواھش كرد كھ سالخوردگي و بیماري او را از نظر دور ندارند
از ھر تردیدي رھایي یافتم و معتقد ((، ١۶١۶لھ اظھار داشت كھ پس از فرمان ، گالی)بیست و یكم ژوئن(

ماموران .)) شدم بھ اینكھ عقیده بطلمیوس درباره سكون زمین و حركت خورشید كامال درست و مسلم است
از گالیلھ اصرار داشت كھ بگوید ; تفتیش افكار میگفتند كھ گفتگوھاي گالیلھ دلیل قبول نظریھ كوپرنیك است

پاپ از بازجوییھا آگاھي یافتھ، ولي شخصا در آنھا . بھ بعد با كوپرنیك مخالف شده است ١۶١۶سال 
. گالیلھ امیدوار بود كھ اوربانوس ھشتم بھ كمك او بیاید، ولي پاپ حاضر بھ مداخلھ نشد. شركت نكرده بود
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ي متھم كرد، ولي حاضر شد كھ، در بیست و دوم ژوئن، دستگاه تفتیش افكار او را بھ بدعتگذاري و نافرمان
  . در صورت انصراف كامل گالیلھ از فرضیات خود، او را تبرئھ كند

ضمنا او را تا آنگاه كھ بعدھا دستگاه صالح بداند بھ زندان محكوم كرد، و مقرر داشت كھ گالیلھ ھفت زبور 
مجبور كردند كھ زانو بزند و سپس او را . توبھ آمیز را ھر روز تا سھ سال بھ عنوان مجازات از بر بخواند

  :فرضیھ كوپرنیك را انكار كند و بگوید

با خلوص قلب و ایماني راسخ سوگند یاد میكنم كھ از این عقیده غلط، از این كفر و زندقھ، و از ھر گونھ 
بدعت و پندار ناصوابي كھ مخالف و مغایر با اصول و تعلیمات كلیساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و 

و سوگند میخورم كھ در آینده نیز، چھ كتبا و چھ شفاھا، از بیان و اظھار ھر مطلبي كھ باعث ; كنم بیزاري
و ضمنا چنانچھ در آینده بھ زندیقي برخوردم یا كسي را . تولید چنین سوظني در حق من شود خودداري كنم

بنابراین، . ... معرفي نمایم... آن مظنون بھ كفر و الحاد بدانم، او را بھ این دادگاه مقدس یا اعضاي واالمقام 
مقدسي كھ اینك آن را با دستان خود )) انجیل((بشود كھ خداوند مرا یاري و نصرت عطا فرماید، و بكند كھ 

  . لمس میكنم مرا كمك كند

میگویند گالیلھ پس از خروج از . این حكم بھ امضاي ھفت كاردینال رسید، ولي پاپ آن را تصویب نكرد
اما این افسانھ را پیش از سال )). با این حال، تو میچرخي: ((و گفت[ پا بھ زمین اشاره كردبا ]دادگاه 
گالیلھ، پس از گذراندن سھ روز در زندان دستگاه تفتیش افكار، از طرف پاپ . در جایي نمیتوان دید ١٧۶١

را بھ جاي راحتي در ھفتھ بعد، او . اجازه یافت كھ بھ ویالي مھیندوك در ترینیتادیي مونتي در رم برود
در دسامبر . قصر اسقف اعظم آسكانیوپیكولومیني، كھ از شاگردان سابق او بود و در سینا میزیست، بردند

بھ اصطالح، ھنوز زنداني . بھ او اجازه دادند كھ بھ ویالي خود در آرچتري، نزدیك فلورانس، برود ١۶٣٣
اجازه داشت كھ مطالعات خود را دنبال كند، درس بود و نمیتوانست بھ خارج از زمینھاي خود برود، اما 

دختر . از او دیدار كرد ١۶٣٨بدھد، كتاب بنویسد، و میھمان بپذیرد در اینجا بود كھ میلتن در سال 
  . راھبھاش نیز نزد او آمد، در ویالي او اقامت گزید، و جریمھ از بر خواندن زبورھا را بھ عھده گرفت

  شیخ دانش -۴

شكستھ شده و از كلیسایي كھ خود را محافظ ایمان و امیدھا و اخالق بشر میدانست شكست ظاھرا گالیلھ دل
و ; وي سوختن برونو را در سي و سھ سال پیش از این واقعھ بھ یاد داشت. خورده و جریحھدار شده بود

عقاید  ھا حبس و روزھا بازجویي، كھ روحیھ و اراده جنگجوي جواني او را از میان برد، اگر پس از ماه
كتابش بھ چندین زبان . در حقیقت او شكست نخورده بود. خود را انكار كرد، باید مورد اغماض قرار گیرد

در سینا و آرچتري، براي ! ترجمھ شد و در سراسر اروپا انتشار یافت، و این كتاب عقاید او را رد نكرد
ه دیگري تحت عنوان گفتگو درباره تسلیت خود و تا آنجا كھ جسما قادر بود، شروع بھ نگاشتن كتاب عمد

از آنجا كھ در نتیجھ محكومیت نمیتوانست كتاب خود را در ایتالیا انتشار دھد، پنھاني با . دو علم جدید كرد
. منتشر كرد ١۶٣٨ناشران خارجي مكاتبھ كرد، و سرانجام شركت الزویر آن كتاب را در لیدن در سال 

گالیلھ پس از . فتند كھ علم مكانیك را بھ پایھ بي سابقھاي رسانده استدانشمندان از این اثر تمجید كردند و گ
انتشار این كتاب، گفتگوھاي دیگري تھیھ كرد و در آنھا مكانیك برخورد اشیا را مورد بررسي قرار داد و 

در آخرین روزھاي عمر و : ((نخستین زندگینامھ نویس او میگوید. زمینھ قانون دوم نیوتن را فراھم ساخت
، ١۶٣٧در سال .)) ر میان رنج و عذاب جسمي، فكرش پیوستھ مشغول مسائل مكانیك و ریاضي بودد

اندكي پیش از نقص بینایي خویش، آخرین كشف نجومي خود را كھ عبارت از رقص محوري ماه بود 
مقصود از آن تغییراتي است كھ در آن قسمت ماه كھ ھمیشھ بھ طرف زمین است روي ; اعالم داشت

، اندكي پیش از مرگ، نقشھاي را براي فرزند خود بھ منظور ساختن یك ١۶۴١گالیلھ در سال . میدھند
  . ساعت پاندول دار شرح داد
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نشانھ نبوغ ) و اكنون در گالري پیتي مضبوط است(تصویري كھ سوسترمانس از او در آرچتري كشید 
این خود یكي از شریفترین ; شمان نافذپیشاني بلند، لبھاي مبارز طلب، بیني جستجو كننده، و چ: مجسم است

، و شاید بر اثر خیره نگریستن ١۶٣٨چشمان او بینایي خود را در سال . ھاي شریف تاریخ است چھره
زیاد، از دست دادند، وي با این مطلب خود را تسلي میداد كھ از زمان آدم ابوالبشر تا آن عھد كسي آن قدر 

اكنون منقبض ... من آن را ھزار بار بیش از آنچھ كھ ھست بسط دادم این جھاني كھ : ((ندیده بود، و میگفت
از آنجا كھ خداوند چنین میخواھد، من نیز باید این . شده و بھ صورت حدود باریك بدن من درآمده است

، در حالي كھ از بیخوابي و صدھا ناراحتي دیگر رنج ١۶٣٩در سال .)) وضع را دوست داشتھ باشم
گاه تفتیش افكار اجازه یافت كھ، تحت نظارت دقیق، براي دیدن پزشك و شركت در میبرد، از طرف دست

در بازگشت بھ آرچتري، مطالب خود را براي ویویاني و توریچلي امال . مراسم قداس بھ فلورانس برود
ریبا ، تق١۶۴٢و در ھشتم ژانویھ ; تا زماني كھ قوه شنواییش تقلیل نیافتھ بود، بھ نواختن عود پرداخت; كرد

  . در ھفتاد و ھفت سالگي، در میان بازوان شاگردانش، چشم از جھان فرو بست

البتھ در اخالق او عیبھایي مانند غرور، . دانست)) بزرگترین متفكر ھمھ اعصار((گروتیوس او را 
تندخویي، و خودخواھي دیده میشدند كھ در واقع نقایص یا بھاي محاسن او، یعني مداومت، شجاعت، و 

  . رش بودندابتكا

وي اھمیت محاسبات كپلر را در مورد مدارھاي سیارات قبول نداشت، براي عقاید معاصران خود ارزش 
چنداني قایل نبود، و بھ دشواري درك میكرد كھ چھ مقدار از اكتشافات او در مكانیك قبل از او انجام گرفتھ 

نظریاتي كھ .) ینچي، صورت گرفتھ بودندبعضي از آنھا توسط فلورانسي دیگري، یعني لئوناردو داو(بودند 
او مانند بیشتر شھیدان از پایمال ; بھ سبب آنھا آزار دید دقیقا شبیھ عقایدي نیستند كھ امروزه منجمان دارند

اما بھ درستي احساس میكرد كھ دینامیك را بھ صورت علم كاملي درآورده و افق فكر . شدن حق رنج میبرد
وي مانند . ن عظمت وحشت انگیز جھان، بھ طرزي بیسابقھ وسیع كرده استو نظر بشر را، با نشان داد

كپلر عقاید كوپرنیك را رایج كرد و مانند نیوتن نشان داد كھ آسمانھا عظمت قانون را اعالم میدارند، و 
  . مانند یكي از دست پروردگان رنسانس بھترین نثر زمان خود را نوشت

او پایھ علم را در كشورھاي شمالي اروپا باال برد، در صورتي كھ  محكومیت. نفوذ او اروپا را فراگرفت
توریچلي، كاسیني، بورلي، : تفتیش افكار نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد. آن را در اسپانیا پایین آورد

تالیایي، اما دانشمندان ای. ردي، مالپیگي و مورگانیي مشعل علم را بھ دست ولنا، گالواني، و ماركوني دادند
پس از سوختن برونو و مرعوب . با توجھ بھ سرنوشت گالیلھ، از گرفتاریھاي فلسفي علم احتراز كردند

  . شدن دكارت بر اثر ناراحتیھاي گالیلھ، فلسفھ در اروپا بھ انحصار پروتستانھا درآمد

ستھ و شكست آن پیر دلشك: ، كلیسا آثار گالیلھ را از فھرست كتابھاي ممنوع حذف كرد١٨٣۵در سال 
  . خورده بر قویترین دستگاه تاریخ پیروز شده بود

  فصل بیست و سوم

  

  تولد مجدد فلسفھ

١۵۶۴ -١۶۴٨  
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I - شكاكان  

ضمن اختالفاتي كھ میان كشورھاي مستقل، نیروھاي اقتصادي، حزبھاي سیاسي، و مذھبھاي گوناگون 
روي داد، مسئلھ مھیجي در تاریخي جدید اروپا بھ وجود آمد، و آن عبارت از مبارزه حیاتي مذھب بزرگي 

روھي از خود گ. بود كھ در معرض حملھ و محاصره علم، تفرقھ، خوشگذراني، و فلسفھ قرار گرفتھ بود
میپرسیدند كھ آیا مسیحیت از میان میرود آیا مذھبي كھ اخالق، شجاعت، و ھنر را بھ اروپاي باختري 

ارزاني داشتھ است، بر اثر انتشار علم، توسعھ افقھاي نجومي و جغرافیایي و تاریخي، تحقق یافتن بدي در 
ایي نیكخواھانھ دنیا بتدریج منحط میشود در تاریخ و در روح، كم شدن ایمان بھ قیامت، و اطمینان بھ راھنم

این صورت، واقعھ مھمي در تاریخ جدید صورت میگیرد، زیرا مذھب روح تمدن است، و اگر مذھب از 
در نظر برونو، دكارت، ھابز، اسپینوزا، پاسكال، بل، ھولباخ، . میان برود، تمدن نیز مضمحل خواھد شد
، مسئلھ بر سر اختالف آیینھاي كاتولیك و پروتستان نبود، بلكھ بر ھلوتیوس، ولتر، ھیوم، الیبنیتز، وكانت

متفكران . سر خود مسیحیت و تردیدھایي بود كھ درباره گرامیترین اصول مذھب دیرین پیش آمده بود
اروپا، یعني طالیھداران نھضت فكري این قاره، دیگر در خصوص مرجعیت پاپ بحث نمیكردند، بلكھ 

  . تردید قرار میدادندوجود خداوند را مورد 

اصل داوري شخصي، كھ توسط كلیساي كاتولیك بھ . عوامل بسیاري زمینھ را براي بیایماني فراھم میكردند
عنوان انگیزھاي براي ھرج و مرج اخالقي و اصولي محكوم شده بود، اعالم و برقرار، و سپس توسط 

. این ضمن شالوده ایمان را سست كرده بوداما اصل مذكور در . ھاي پروتستان نیز رد شده بود ھمھ فرقھ
ھاي روزافزون، مانند فرزندان بسیار، بھ یكدیگر حملھ میبردند، نقایص یكدیگر را آشكار میكردند، و  فرقھ

آنھا در این باره مبارزه از كتاب مقدس و خرد مدد . ایمان را در برابر حمالت اصحاب عقل تنھا میگذاشتند
دس باعث تردیدھایي درباره معني و ھمچنین مصونیت آن از خطا شد، و بررسي كتاب مق. میخواستند

  . استمداد از خرد بھ عصر ایمان خاتمھ داد

انتقاد از كتاب مقدس باعث . اصالح دیني بھ وسیلھ پروتستانھا نتایجي بیش از آنچھ مطلوب بود بھ بار آورد
اصالح نظم اجتماعي و . نستھ بود، زیان ببیندشد كھ فرقھ پروتستان، كھ بیباكانھ انجیل را كالم خداوند دا

امنیت بشري از وحشت و ستمگري كاست، و مردم بر آن شدند كھ خدا را مھربانتر از آن بدانند كھ توسط 
ھمچنین جھنم و تقدیر را باور ; قدیس آوگوستینوس، قدیس ایگناتیوس لویوالیي، و كالون توصیف شده بود

افزایش ثروت و لذت زمینھ را . جدید باعث بیاعتباري الھیات قدیم شدند نكردني دانستند، و اصول اخالقي
در جنگ میان . براي خوشگذراني افراد، كھ در جستجوي فلسفھاي براي توجیھ آن بودند، فراھم ساخت

ھاي مشركان، و آگاھي بر مراسم و  اطالع روزافزون بر اخالق و فلسفھ. ھا، مذھب آسیب دید فرقھ
سیایي، مردم را بر آن داشت كھ در مقام مقایسھ مسیحیت با آنھا برآیند و در نتیجھ دچار تشریفات اقوام آ

استمداد میكرد، و )) سقراط مقدس((آنان از خود میپرسیدند آیا نشنیدھایم كھ اراسموس از . حیرت شوند
ت پیشرفت ھاي مذھبي را ناشي از تصادفات جغرافیایي و حكمیت جنگ میدانس ندیدھایم كھ مونتني فرقھ

در بسیاري از موارد، مثال عبور ستارگان دنبالھدار كھ مومنان آن را )) قانون طبیعي((علم نشان داد كھ 
افراد تحصیلكرده بھ دشواري میتوانستند معجزه را، حتي . ناشي از اراده خداوند میدانستند، جاري است

و گروھي از خود میپرسیدند این زمین، ; دھنگامي كھ بیسوادان بھ شكوه و جالل آن معتقد بودند، باور كنن
را احساس كرده است، آیا ممكن است، بنا بھ گمان كوپرنیك و  خداھاي مردمپسند پاھاي  كھ در افسانھ

داوند حسود و انتقام جوي تورات آن را نیز عظیم گالیلھ، حباب و لحظھاي باشد در جھان پھناوري كھ خ
میداند اكنون كھ زمین و آسمان دوباره در روز تغییر مكان میدھند، پس بھشت بھ كجا میرود اعتدالیترین 

شكاكان، پیروان اونیتاریانیسم بودند كھ در ایتالیا، سویس، لھستان، ھلند، و انگلستان تردیدھایي درباره 
عده معدودي خداپرست نیز بھ خدایي كھ در نظر آنان تقریبا بھ طبیعت . داشتندالوھیت عیسي اظھار 

شباھت داشت معتقد بودند، مقام الوھیت عیسي را رد میكردند و میخواستند كھ مسیحیت جنبھ مذھبي خود 
ني را از دست بدھد و بھ صورت اخالق درآید این عده ھنوز پراكنده و محتاط بودند، اما در میان آنھا كسا

جسورتر از این گروه . جنجال راه انداختند ١۶۴٨مانند ادوارد ھربرت آوچربري، پس از سال 
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آلمان بودند كھ دیر فرا رسیدن رستاخیز را مسخره میكردند و جھنم را زیاد وحشتناك )) اپیكوریان((
قوي ((راد را در فرانسھ این اف. نمیدانستند، زیرا میگفتند كھ اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدھاند

رفتار بیبندوبار این عده بود كھ بھ كلمھاي كھ معناي آن در آغاز ; میدانستند)) عنان گسیختھ((یا )) االراده
فیلیپ دوپلسي مورنھ كتابي در نھصد  ،١۵٨١در سال  .دادبود معناي مورد استفاده امروز را )) آزاد فكر((

، فرانسوا گاراس كتابي بھ قطع خشتي ١۶٢٣در سال . صفحھ تحت عنوان درباره حقیقت مذھب مسیحي داد
را بھ باد انتقاد گرفت و گفت كھ این عده )) ھا قوي االراده((در بیش از ھزار صفحھ منتشر كرد و در آن 

. و تنھا طبیعت و سرنوشت را قبول دارند)) حت دولت میشناسندخدا را فقط از حیث ظاھر و بنا بھ مصل((
پاریس را بھ پنجاه ھزار نفر تخمین زد، ولي آن كلمھ در )) خدانشناسان((در ھمان سال، مارن مرسن عده 

گابریل  ١۶٢۵در سال . آن زمان چندان كلي استعمال میشد كھ ممكن است مقصود او خداپرستان بوده باشد
ارسال قوانین از طرف خداوند بھ نوما پومپیلیوس و موسي افسانھاي است كھ براي نوده میگفت كھ 

ھایي درباره مبارزه خود با  نیز قصھ) در مصر قدیم(پیشرفت نظم اجتماعي جعل شده است، و راھبان تب 
نشي فرانسوا دوالموت لووایھ، م. شیطان نگاشتھاند تا بھ شھرت خود بیفزایند و عوام زودباور را بدوشند

كتابي تحت عنوان گفتگوھاي اوراسیوس تابرو  ١۶٣٣ریشلیو و آموزگار آینده لویي چھاردھم، در سال 
علم، جھل، امور مسلم، افسانھ، و : ((منتشر ساخت كھ در آن ھمھ چیز را مورد تردید قرار داده و گفتھ بود

انشان در برابر تعدد مذھبھاي او از كساني بود كھ ایم.)) نمایش خندھدار جاودانھاي است... ھمھ جھان 
ھاي مختلف، كسي نیست كھ مذھب  در میان این ھمھ فرقھ: ((خطاناپذیر متزلزل شد، و در این باره میگفت

وي، با وجود شكاكیت خویش، در ھفتاد و ھشت سالگي زن .)) خود را حقیقي نداند و بقیھ را محكوم نكند
  . ص، مانند شكاك خوبي، با كلیسا آشتي كرده بوداین شخ. گرفت و در ھشتاد و چھار سالگي درگذشت

قسمت عمده این شكاكیت در فرانسھ ناشي از بازتاب منفي مونتني بود، كھ سرانجام توسط دوست او بھ نام 
پیر شارون، كشیش اھل بوردو كھ آخرین مراسم را براي او بھ جا آورد و كتابخانھ او را بھ ارث برد، بھ 

، شامل شرحي درباره عقل و در سھ )١۶٠١(رسالھ عقل، اثر شارون . د درآمدصورت نیرویي مثبت و مفی
برعكس، باید آن را رسالھاي ; جلد است كھ بھ طور نارسایي نوعي تنظیم عقاید مونتني نامیده شده است

مستقل دانست كھ قسمت زیادي از آن مرھون مقاالت مونتني، اما حاكي از رفتار مودبانھ و موقر شارون 
. وي عقیده دارد كھ ھر گونھ علمي ناشي از حواس و بنابراین تابع خطاھا و محدودیتھاي آنھاست. است

نادانان را عقیده بر این است كھ حقیقت با موافقت ھمگان ثابت میشود، و صداي . حقیقت براي ما نیست
دھان  شارون میگوید كھ صداي مردم صداي جھل است، صداي عقایدي است كھ در. مردم صداي خداست

روح . آنھا گذاشتھ شده است، و انسان باید مخصوصا در آنچھ مورد قبول ھمگان است شك و تردید كند
عبارت از كوششي اسرارآمیز، بیآرام، جوینده، و مربوط بھ مغز است و ظاھرا با فناي جسم از میان 

بانیھاي وحشیانھ و مذھب از رازھاي غیرقابل اثبات و اباطیل بسیار تشكیل یافتھ است، و قر. میرود
ھمھ افراد فیلسوف و ) ھمچنانكھ بعدھا ولتر میگفت(اگر . ستمگریھاي متعصبانھاي از آن ناشي شدھاند

دوستدار حكمت بودند و بدان عمل میكردند، نیازي بھ مذھب نداشتیم و جامعھ با پیروي از یك سلسلھ اصول 
دلم میخواھد مردي : ((شارون ھمچنین میگوید. ھداخالقي و فارغ از الھیات میتوانست بھ حیات خود ادامھ د

اما با مالحظھ شر طبیعي و جھل بشر، مذھب بھ منزلھ .)) پرھیزگار بدون بھشت و دوزخ وجود داشتھ باشد
بنابراین، شارون ھمھ اصول مسیحیت، حتي فرشتگان و . وسیلھاي الزم براي نیل بھ اخالق و نظم است

ن توصیھ میكند كھ ھمھ مراسم مذھبي كلیسایي را كھ تصادفا بدان معجزات، را قبول دارد و بھ عاقال
  . وابستھاند انجام دھند شكاك واقعي ھرگز بدعتگذار نخواھد بود

ھا، كھ باب طبع كلیسا، بود یكي از یسوعیان معاصر شارون او را جزو شریرترین و  با وجود این نتیجھ
و ھنگامي كھ شارون در شصت و دو سالگي بر اثر حملھ صرع . خطرناكترین خدانشناسان دانست

اندكي پیش  وي. ، پارسایان آن را نتیجھ داوري خداوند درباره عقاید كفرآمیز او دانستند)١۶٠٣(درگذشت
در آن عبارات بي پرواي خود را تعدیل كرد، و بھ . از مرگ، درصدد چاپ دوم رسالھ خود برآمد

با وجود این، رسالھاش جزو . روحانیان ھمكار خویش اطمینان داد كھ مقصودش از طبیعت، خداوند است
بین . ي مورد پسندتر بودندھاي او تا نیم قرن بھ مراتب از مقاالت مونتن نوشتھ. كتابھاي ممنوع اعالم شد

، رسالھ شارون سي و پنج بار بھ چاپ رسید، و در قرن ھیجدھم عقایدش بیش از ١۶٧٢و  ١۶٠١سالھاي 
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اما ھمان نظم و ترتیب انشایي كھ در قرن ھفدھم توجھ خوانندگان را بھ خود . نظریات استادش رواج داشت
بق بر شیوه مكتب مدرسي بھ نظر میآمد، و جلب میكرد در قرن ھیجدھم نوعي تعلیم خستھ كننده منط

  . ھاي شارون از نظر افتادند ھنگامي كھ مردم دوباره بھ درخشندگي و نشاط آثار مونتني پي بردند، نوشتھ

II - ١۶٠٠-١۵۴٨: جوردانو برونو  

در این ھنگام چھ كسي میتوانست معماي وجود خدا را حل كند و . كوپرنیك حدود جھان را توسعھ داده بود
  . او را بھ طرزي متناسب با آن كھكشانھاي بیشمار آرام نشان دھد برونو آماده این كار شد

لیپو داشت، پس او اگرچھ نام تعمیدي فی. برونو در نوال، در بیست و شش كیلومتري شرق ناپل، تولد یافت
در آنجا كتابخانھ . از ورود بھ صومعھ دومینیكیان در ناپل در ھفده سالگي، آن را بھ جوردانو تغییر داد

ھاي افالطون و  خوبي یافت كھ نھ تنھا پر از كتابھاي دیني بود، بلكھ آثار كالسیك یونان و روم، نوشتھ
. كھ بھ التیني ترجمھ شده بودند، شامل میشدارسطو، و حتي كتابھاي نویسندگان عرب و یھودي را نیز، 

طبیعت شاعرانھاش بآساني با اساطیر مشركان خو گرفت، و این عالقھ، پس از آنكھ وي دست از الھیات 
بود كھ جھان ) دموكریتوس(وي شیفتھ فرضیھ ذیمقراطیس . مسیحي برداشت، مدتھا در وجودش باقي ماند

فرضیھاي كھ اپیكور آن را ادامھ داد، و لوكرتیوس آن را  .را مركب از ذرات كوچك بیشمار میدانست
ھاي ابن جبرون،  برونو آثار ابن سینا و ابن رشد، از متفكران اسالم، و ھمچنین نوشتھ. استادانھ تفسیر كرد

ھاي او راه یافت و با عقایدي كھ از  قسمتي از رازوري عبري در نوشتھ. فیلسوف یھودي، را مطالعھ كرد
روغین و برناردینو تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس كرده بود آمیختھ دیونوسیوس د

ھمچنین تحت تاثیر افكار نیكوالي كوزایي قرار گرفت، كھ گفتھ بود جھان نامحدود است، مركز و . شد
اسلسوس، برونو رازوري پزشكي و انقالبي پار. محیط ندارد، و بھ وسیلھ یك روح منفرد در حركت است

ھمھ . ھاي ھوش افزاي رامون لول، و فلسفھ پیچیده كورنلیوس آگریپا را میستود كنایات سرپوشیده و نقشھ
این عوامل در او تاثیر كردند و او را بر آن داشتند كھ با ارسطو، مكتب مدرسي، و قدیس توماس آكویناس 

میزیست، و قدیس توماس آكویناس اما برونو در صومعھاي متعلق بھ دومینیكیان . بھ مخالفت برخیزد
  . قھرمان عقالني و معنوي دومینیكیان بود

  . ھاي خود موجب نگراني روساي خود را فراھم ساخت راھب جوان طبعا با اعتراضھا، تردیدھا، و فرضیھ

گذشتھ از این، شھوت در خون او میجوشید، و خود او بعدھا اعتراف كرد كھ ھمھ برفھاي قفقاز نمیتوانست 
برونو در سال . میان بیداري شھواني و بیداري عقالني رابطھاي دقیق نھفتھ است. او را فرو نشاند آتش

جامھ كشیشان بر تن كرد، ولي شك و تردید نھاني او را ھمچنان آزار میداد و باعث میشد كھ وي از  ١۵٧٢
ست كشیشي، بھ ھر چگونھ ممكن است سھ شخص در یك خدا وجود داشتھ باشند چگونھ ممكن ا: خود بپرسد

وسیلھ، بتواند نان و شراب را بھ صورت جسم و خون عیسي درآورد برونو پس از آنكھ بھ جامھ كشیشان 
، پس از یازده سال ١۵٧۶درآمد، رسما دوبار مورد توبیخ روساي خود قرار گرفت، و ناگھان در سال 

اه جامھ كشیشي را از تن بیرون آنگ. اقامت در صومعھ، از این محل گریخت و تا مدتي در رم پنھان شد
آورد، نام تعمیدي سابق را دوباره بر خود نھاد، و با تدریس در دبستان پسرانھاي در نولي، نزدیك جنووا، 

  . بھ دامن امن و خلوت پناه برد

بدین ترتیب، دوره سرگشتگي شانزده سالھ او آغاز شد، دورھاي كھ در آن بیتابي بدن با تذبذب فكرش 
  . تناسب داشت

در اینجا، براي . پس از چھار ماه اقامت در نولي، نخست بھ ساوونا و سپس بھ تورن، ونیز، و پادوا رفت
آنگاه بھ برشا و . ھا، جامھ راھبان فرقھ دومینیكیان را دوباره بر تن كرد استفاده از مھمان نوازي صومعھ

سپس بھ . اي دومینیكي اقامت گزیدھاي آلپ بھ شامبري رفت و در صومعھ برگامو و از آنجا از فراز كوه

pymansetareh@yahoo.com



دوباره جامھ راھبان را پوشید، تا دو . در محل اخیر، كھ مركز آیین كالوني بود. سوي لیون و ژنو رو نھاد
ھا و غلط گیري متون  ماه با صلح و آرامشي كھ متناسب با خوي او نبود زندگي كرد، و با تصحیح نسخھ

ون، مطلبي وجود داشت كھ خود او نوشتھ و توسط یكي از علماي در میان این مت. چاپي ناني بھ دست آورد
ھاي  برونو در این نوشتھ تجدید نظر كرد، و تذكر داد كھ در گفتھ. كالوني در دانشگاه ژنو تدریس شده بود

  . آن دانشمند كالوني بیست اشتباه راه یافتھ است

ونو را براي محاكمھ بھ حضور روساي ناشر این نسخھ تصحیح شده را دستگیر و جریمھ كردند، و خود بر
برونو، كھ میدید از دست مصیبتي گریختھ . وي پوزش خواست و مورد عفو قرار گرفت. كلیسا فرا خواندند

و بھ مصیبت دیگري گرفتار آمده است، با یاس و نومیدي از ژنو بیرون آمد و بھ لیون و از آنجا بھ تولوز 
كاتولیكھا و ھوگنوھا، و ورود كلیمیان تازه عیسوي شده از اسپانیا در این شھر، بھ سبب رقابت میان . رفت

شاید ضمن اقامت برونو بود كھ فرانسوا سانشز رسالھاي . و پرتغال، تا اندازھاي آزادي مذھبي برقرار بود
. كھ ھیچ چیز معلوم نیست در تولوز انتشار داد... تردید آمیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعي 

سپس بھ دالیلي نامعلوم، و شاید بھ . ونو مدت ھیجده ماه در مورد درباره روح ارسطو سخنراني كردبر
  . منظور كسب شھرت بیشتر، بھ پاریس رفت

ھانري . برونو نھ تنھا در فلسفھ، بلكھ بھ عنوان كسي كھ تدابیري براي تقویت حافظھ میداند مشھور شده بود
پادشاه فرانسھ از نتایج درسھاي برونو . راز تقویت حافظھ را مطالبھ كردسوم او را نزد خود خواند و از او 

. برونو تا دو سال دندان روي جگر گذاشت. خشنود شد و او را بھ استادي كولژ دو فرانس منصوب كرد
نمایشنامھاي خندھآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد كھ در آن راھبان، استادان، و  ١۵٨٢سپس در سال 

  :در مقدمھ آن چنین آمده بود. شان را بشدت مسخره كرده بودفضل فرو

ھمچنین . در اینجا عده كمي جیببر، فرسنگھا متقلب، و اقدامات اراذل را بھ طور درھم میتوانید مشاھده كنید
چیزھاي تنفرآور لذیذ، شیرینیھاي تلخ، تصمیمات احمقانھ، ایمان غلط، آرزوھاي بر باد رفتھ، صدقات 

  . ..خسیسانھ، 

تبھاي چھار روزه، سرطانھاي . و ھمھ جا عشق بھ ثروت را میتوانید ببینید... زنان مردانھ و مردان زنانھ 
علم مترقي، اقدام ثمربخش، و كوشش سودمند از اینجا ناشي ... روحاني، افكار سبك، حماقتھاي متداول 

  . در میان نیستو خبري از زیبایي و خوبي ... خالصھ، ھیچ امنیت وجود ندارد . میشوند

برونو، اھل نوال، فارغ التحصیل فرھنگستان، و معروف بھ : ((برونو در زیر آن نمایشنامھ چنین نوشت
بھ جاي آنكھ از ((ھانري سوم . ، برونو درصدد برآمد انگلستان را بیازماید١۵۶٣در ماه مارس .)) مزاحم

ھاي  و از این رو برایش نامھ)) رفي كند،خدماتش بھرھمند شود، بیشتر مایل بود كھ او را بھ دیگران مع
  . توصیھ آمیزي بھ میشل دو كاستلنو، سیور دو الموویسیر، سفیر كبیر فرانسھ در لندن نوشت

وي دو سال در قصر آن سفیر كبیر اقامت . از این تاریخ بھ بعد، پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز میشود
ھمچنین از طوفانھاي ناشي از . ن آثار خود را در آنجا نوشتگزید، از حوایج اقتصادي فارغ شد، و مھمتری

اخالق خودش بھ آن قصر پناه میبرد، و ضمن مباحثاتي كھ داشت، بر اثر سخنان آزادمرد مطلعي كھ مسائل 
برونو در آن قصر با سر فیلیپ سیدني، . ما بعدالطبیعھ را زیاد جدي تلقي نمیكرد، تسلي خاطري مییافت

فلوریو، ادمند سپنسر، گیبریل ھاروي، و جمعي دیگر كھ از دانایان عصر الیزابت بودند  ارل آولستر، جان
. این گفتگوھا زمینھ را براي كتاب برونو تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراھم ساخت. آشنا شد

از آنھا علیھ برونو آن ملكھ بزرگ را نیز مالقات كرد و او را با كلماتي ستود كھ بعدھا دستگاه تفتیش افكار 
  . او استفاده كرد

از دانشگاه آكسفرد تقاضا كرد كھ بھ او این افتخار را بدھد كھ در تاالرھاي آن  ١۵٨۵برونو در سال 
سخنراني كند، و در توصیف خود مطالبي گفت كھ باعث شد ھیچ كس در آینده او را داراي حجب و حیا 
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جمعي بھ اتفاق رئیس . و اصول كوپرنیك سخن گفتوي پس از دریافت اجازه، درباره بقاي روح . نداند
  :خود برونو، بھ شیوھاي كھ مخصوص اوست، میگوید. كالج لینكن چندین بار سخن او را قطع كردند

چگونھ پاسخ میدادند و او چگونھ پانزده بار، بھ وسیلھ پانزده قیاس، دكتر [ برونو]آیا میشنیدید كھ بھ دلیل او 
لس رسمي و موقر بھ عنوان رئیس فرھنگستان معرفي شده بود مانند جوجھاي بیچارھاي را كھ در آن مج

حیران بھ جاي گذاشت میخواھید بدانید كھ آن خوك، رئیس كالج لینكن، با چھ بیادبي و بیتربیتي رفتار كرد، 
و شكیبایي و انسانیت كسي كھ ثابت كرد اھل واقعي ناپل است و زیر آسمان بھتري پرورش یافتھ است 

  نھ بود آیا خبر دارید كھ آنھا چگونھ مجالس سخنراني عمومي خود را بھ پایان میرساندندچگو

مركز فضل فروشي، جایگاه شدیدترین جھالت و ((، ))بیوه دانش منطقي((برونو بعدھا آكسفورد را 
  . دانست)) گستاخي آمیختھ بھ بیتربیتي روستایي، و باعث فرسوده شدن صبر و شكیبایي ایوب

وي مطالب شیوایي درباره ستارگان مینوشت و آدمیان را بھ طرزي تحمل ناپذیر . ما ایوب نبودفیلسوف 
گذشتھ از این، احساس میكرد كھ تفسیر او درباره اصول كوپرنیك بھ سود علم تمام میشود، . كودن میدانست

ا پس از آرام شدن گر چھ فلوریو او ر)) بھ سختي انتقاد میكرد،((و از كساني كھ مخالف نظریاتش بودند 
وي بھ . خودپسندي او باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود. میدانست)) خوشخو و با تربیت((

عالم علم دین پیشرفتھتر، استاد حكمت بیضرر و : ((خود لقبھاي پرشكوھي میداد، مانند این عنوان
ناپل بود و ھر كجا كھ میرفت  برونو داراي قوه تخیل پرشور و فصاحت ھیجان آمیز مردم.)) خالصتر

بھ خاطر حكمت حقیقي و بھ سبب تعصب در : ((ھمیشھ میگفت. خورشید جنوب خونش را گرم میكرد
با سفیر  ١۵٨۵برونو در اواخر سال .)) مورد تفكر واقعي، رنج و عذاب میكشم و خود را مصلوب میكنم

وربون بھ سخنراني پرداخت و، طبق سپس در س. كبیر فرانسھ، كھ احضار شده بود، بھ پاریس بازگشت
مبارزه اتحادیھ كاتولیك علیھ ھانري سوم برونو را . معمول، پیروان ارسطو را بھ دشمني با خود برانگیخت

و چون بھ ; وارد دانشگاه ماربورگ شد ١۵٨۶در ماه ژوئیھ . ھاي آلمان را بیازماید بر آن داشت كھ دانشگاه
مدت دو سال در . دانشگاه بدگویي كرد و از آنجا بھ ویتنبرگ رفت او اجازه سخنراني ندادند، از رئیس

اما تحت تاثیر ; دانشگاه لوتر درس داد و پس از حركت از این شھر، با این محل حقشناسانھ تودیع كرد
امپراطور او را ھوسباز . آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست. افكار مصلحان دیني قرار نگرفت

برونو چند . تالر بھ او عطا كرد و اجازه داد كھ در دانشگاه ھلمشتد بھ تدریس بپردازد ٣٠٠نامید، ولي 
از نتیجھ این عمل چیزي . ماھي خود را خوشبخت میدانست، اما رئیس كلیساي لوتري او را تكفیر كرد

گشت نمیدانیم، ولي برونو از آنجا بھ فرانكفورت و سپس بھ زوریخ رفت و دوباره بھ فرانكفورت باز
  . و در این شھر مقیم شد تا بھ انتشار كتابھاي التیني خود بپردازد) ١۵٩٠١۵٩١(

تا این ھنگام، یعني یك سال پیش از زنداني شدن او توسط دستگاه تفتیش افكار، فلسفھ او كامل شده بود، اگر 
آنھا تعجب با مالحظھ آثار عمده برونو، از عنوانھاي . چھ ھرگز بھ صورتي واضح و مرتبط در نیامد

گاھي شاعرانھ و مبھماند، و ما را متوجھ میكنند كھ، بھ جاي فلسفھاي اصولي یا منطقي، باید انتظار . میكنیم
بندرت در جاي دیگر، جز در آثار رابلھ، اینھمھ نعمت، معاني و . خیالبافي یا وجد و جذبھ را داشتھ باشیم

غھ، نكتھ بیاھمیت، ستایش، مسخره، و لطیفھ را میتوان بیان، مثال، رمز، افسانھ، بذلھ گویي، خودبیني، مبال
. یافت كھ بدین گونھ در میان مخلوط غیر واضحي از عقاید دیني، اطالعات، و فرضیات گنجانده شده باشند

برونو مھارت درام نویسان ایتالیایي، نشاط فضیحت آمیز شاعراني را كھ كلمات التیني فراواني بھ كار 
اگر فلسفھ را توقع آرام، خودداري . جو گویي شدید برني و آرتینو را بھ ارث بردمیبردند، و ھمچنین ھ

معقول، قدرت مشاھده ھمھ جوانب، تحمل اختالف، حتي دلسوزي نسبت بھ سادھلوحان بتوان دانست، در 
آن صورت برونو فیلسوف نیست، بلكھ جنگجویي است كھ چشمبند بر خود نھاده است تا مبادا خطرھاي 

این ھدف، دو قرن پیش از ولتر، عبارت از محو زجر، تعقیب، و . و را از ھدفش منحرف كننداطراف ا
در ھجویھ وحشیانھاي علیھ مومنان بیفكر، یعني كساني كھ الھیات را . جلوگیري از دشمني با اصالحات بود

  : كمال مطلوب میدانستند، برونو شدیدتر از ولتر لب بھ انتقاد گشود و گفت
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ھمچنین ناداني كسي كھ منتظر . ، آینھاي بھتر از خرد در برابر دیدگان بشر گذاشتھ نشده استبھ عقیده من
از سوي دیگر، چیزي موثرتر از تفكرات فلسفي و عقلي، . رستاخیز است بھ طور واضحتري آشكار میشود

. ك جھنم بیفكندكھ ناشي از حسھاست و در ھوش تكامل یافتھ بشر مانند میوه میرسد، نمیتواند ما را در مغا
و اي كساني كھ خرید، سعي كنید اگر خوبید، ; بنابراین، اي كساني كھ بشرید، بكوشید بھ صورت خر درآیید

بھتر بشوید تا بھ ھدف و مقامي برسید كھ دستیابي بھ آن نھ با علم و كوشش، ھر قدر ھم بزرگ باشد، بلكھ 
و بد كرداري، ھر قدر ھم بزرگ باشد، كھ با و از دست دادنش نھ با جھل . با ایمان امكان پذیر است
اگر بر اثر این رفتار نام شما در كتاب زندگي نوشتھ شود، مورد لطف كلیساي . بیایماني صورت میگیرد

وجود كلیساي پیروز، كھ خداوند در آن زندگي میكند و در سراسر اعصار حكمفرماست، مباھات خواھید 
  . كرد

  . آمین

ه جھان دارد در مرحلھ اول شناخت زشت و زیباست، یعني ستایشي عمیق و عقیدھاي كھ برونو دربار
نیز كوششي است فلسفي بھ منظور تطبیق فكر بشري با جھاني كھ در آن ; شگفتي آمیز از بینھایتي فروزان

در ماوراي ; زمین و خورشید مركز جھان نیستند. سیاره ما قسمت بسیار كوچكي از عظمتي است ناشناختھ
چنانكھ (دنیاھاي دیگري وجود دارند ) در زمان برونو دوربین نجومي وجود نداشت(ھ میبینیم دنیایي ك

چنانكھ دوربینھاي (، و در ماوراي این دنیاھا نیز دنیاھاي دیگري ھستند)دوربینھاي نجومي نشان دادند
و بھ ; نظر بگیریمآغاز و انجامي را نمیتوانیم در . ، و بدین ترتیب تا بینھایت)نجومي بھتري نشان دادند

، آن طور كھ كوپرنیك میاندیشید، ثابت باشند، پیوستھ جاي خود را تغییر ))ثابت((جاي آنكھ ستارگان 
  . فضا، زمان، و حركت نسبي ھستند. حتي در آسمانھا ھمھ چیز حركت میكند; میدھند

بھ شكل متفاوتي دیده ھاي مختلف  حركتھا از مكانھا و ستاره. مركز، محیط، باال و پاییني وجود ندارد
ممكن است موجودات زنده و باھوشي در . و وقت، كھ میزان حركت است، خود نیز نسبي است; میشوند

آیا عیسي بھ خاطر آنھا نیز جان خود را از دست داد با وجود این، در این . بسیاري از ستارگان زندگي كنند
و قانون بھ طرزي جاوداني و نقض ناشدني ثابت عظمت بیپایان، ماده بھ صورتي تغییر ناپذیر حفظ میشود، 

  . میماند

از آنجا كھ جھان بینھایت است، و دو بینھایت نمیتواند وجود داشتھ باشد، خداي بینھایت و جھان بینھایت 
محرك اول، ))). خدا، جوھر، یا طبیعت: ((در اینجا بھ عقیده اسپینوزا میرسیم كھ میگفت(یكي بیش نیستند 
. ... در ھر جزئي از كل حركت و انرژي بھ طرزي ذاتي موجودند; میپنداشت، وجود نداردچنانكھ ارسطو 
بیشتر شایستھ اوست كھ اصل داخلي حركت باشد كھ طبیعت . خداوند عقل خارجي نیست((بھ عقیده برونو 

ه اما این فكر در آسمان نیست، بلكھ در ھر ذر. منتھاي طبیعت فكر خداوندي است.)) و روح خود اوست
  . حقیقت است

برونو میگوید كھ عالم تركیبي است از مونادھاي كوچك، كھ اجزاي الیتجزایي از نیرو، زندگي، و فكر 
ھر ذرھاي از خود فردیت و فكر ). در اینجا وي بمثابھ پلي میان لوكرتیوس و الیبنیتز است(رشد نكردھاند

رفتارش ) بنابر عقیده اسپینوزا(ست، بلكھ دارد، و با وجود این، آزادي آن عبارت از آزادي از قانون نی
اصل ترقي و تكامل در طبیعت، بدین معني كھ ھر قسمتي بھ . مطابق قانون ذاتي و خاصیت خود آن است

  ). ارسطو)) كمال اول(((سوي كمال پیش میرود، وجود دارد 

اداره ((الم، یعني در اما در رفتار ھمھ ع. در طبیعت، تضادھا، نیروھاي مخالف، و تناقضھایي وجود دارند
بدین ترتیب، حركات مختلف سیارات بھ . ، ھمھ تضادھا یكنواخت میشوند و از میان میروند))خداوند

در ماوراي تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتري . صورت ھماھنگي كرات درمیآیند
وحدت است كھ مرا : ((و میگویدبرون. وجود دارد كھ در آن ھمھ قسمتھا اعضاي یك پیكر بھ نظر میآیند

بر اثر قدرت آن است كھ من در بردگي آزاد، در غم شاد، در فقر توانگر، و حتي در مرگ . شیفتھ میكند
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اگرچھ رنج میكشم، از این موضوع تسلي ; اگر چھ تابع قانونم، طبیعت خود را ابراز میدارم.)) (زندھام
اگر چھ خواھم مرد، مرگ جز بھ ; كل، نامفھوم میشودجز با در نظر گرفتن )) بدي((خاطري مییابم كھ 

از اینجاست كھ شناخت وحدت عالي ھدف علم و فلسفھ و داروي شفا .) منزلھ زندگي نیروبخش كل است
  ))). عشق عقالني نسبت بھ خداوند((طبق عقیده الیبنیتز، (بخش فكر است 

نھ او حذف شده است، و انسان تصور میكند در این خالصھ ناتمام فلسفھ برونو، ھمھ شور و ھیجان قھرمانا
كھ در فكرش پیوستگي و ثباتي وجود داشتھ كھ با آن كامال بیگانھ بوده است، زیرا بھ طور متساوي داراي 

. تناقض و ادعاست و حاالت مختلفي را نشان میدھد كھ تنھا با سرمستي مربوط بھ عالم ھستي توافق دارند
برونو درباره خصایص فردي . ھ صورت رازوري جادوگر درمیآوردمنتخب دیگري از عقایدش او را ب

تحت تاثیر زھره بھ دنیا میآیند داراي استعداد عشق، ((بھ عقیده او، كساني كھ ; چندین سیاره سخن میگفت
ھمچنین بھ خاصیتھاي . و افراد تحت تاثیر مریخ بھ كشمكش و تنفر تمایل دارند; شاعري، و آرامشند
اد اعتقاد داشت و میگفت كھ بیماریھا شاید ناشي از دیوان باشند، و ممكن است در بعضي مرموز اشیا و اعد

  . موارد با تماس دست پادشاه یا آب دھان پسر ھفتم شفا یابند

خطاي نھایي او این بود كھ میپنداشت اگر بھ ایتالیا باز گردد و مورد بازجویي دستگاه تفتیش افكار قرار 
بعضي از عبارات موافق كلیسا را از كتابھاي خود نقل كند و آن را نسبت بھ ) و میتوانست(گیرد، میتواند 

  . ارادت خویش متقاعد سازد

این كتاب طرد جانور . را كھ در انگلستان انتشار داده بود نشنیده باشدشاید امیدوار بود كھ ایتالیا خبر كتابي 
برونو . و مقصودش از جانور، آیین كاتولیك، یا مسیحیت، یا اصول مذھب بھ طور كلي بود; فاتح نام داشت

در غیر این صورت چگونھ میتوان شوق و ذوق او را در قبول دعوت ; حتما آرزومند دیدن ایتالیا بود
موچنیگو توجیھ كرد كھ بھ ونیز بیاید و مھمان او باشد و بھ او درس بدھد موچنیگو از افراد یكي جوواني 

وي كاتولیك پارسایي بود، اما بھ جادوگري اعتقاد داشت، و شنیده بود . از مشھورترین خاندانھاي ونیز بود
دستگاه تفتیش افكار . تھاي جادوگري دست دارد و از راز تقویت حافظھ آگاه اس كھ برونو در ھمھ رشتھ

مدتھا پیش اعالم داشتھ بود كھ برونو یاغي است و باید در نخستین فرصت دستگیر شود، اما ونیز در 
از این رو، برونو در . حمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورھاي بازجویان آن دستگاه شھرت داشت

  . بھ ایتالیا رفتشتابان فرانكفورت را ترك گفت و از طریق آلپ  ١۵٩١پاییز 

  ولي چون ; موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسھایي جھت تقویت حافظھ از او گرفت
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در این راه زیاد پیشرفت نكرد، چنین پنداشت كھ شاید استاد علم سحرآمیز و مرموزي را از او پنھان 
موچنیگو از كشیش . و در این ضمن از بدعتھاي آن فیلسوف پرسخن و بیاحتیاط بر خود میلرزید; میدارد

كشیش . بدھد یا نھمخصوص خود پرسید كھ آیا صالح است درباره برونو گزارشي بھ دستگاه تفتیش افكار 
موچنیگو نیز . بھ او توصیھ كرد اندكي صبر كند تا استادش مطالب دیگري را بھ طور قطع ابراز دارد

اما ھنگامي كھ برونو قصد خود را مبني بر مراجعت بھ فرانكفورت اعالم داشت، موچنیگو . پذیرفت
دستگاه تفتیش افكار در ونیز  ، بھ زندان١۵٩٢بازجویان را آگاه كرد، و برونو، در بیست و سوم مھ 

)) بر اثر اجبار وجدان و كشیش خود((موچنیگو رفتار خود را بدین ترتیب توجیھ میكرد كھ . فرستاده شد
وي بھ بازجویان گفت كھ برونو با ھمھ مذھبھا مخالف است، اگر چھ آیین كاتولیك را . عمل كرده است

مسیح و ; نان و شراب بھ جسم عیسي را نمیپذیردتثلیث و تجسم خداوند و تبدیل ; بیشتر دوست دارد
گفتھ است كھ ھمھ راھبان خرند ; حواریون را متھم میكند بھ اینكھ مردم را با معجزات دروغین میفریفتھاند
; فلسفھ باید جاي مذھب را بگیرد; و زمین را با ریاكاري، حرص، و زندگي شرارت آمیز خود آلوده میكنند

و او، یعني برونو، تا آنجا كھ فرصت دست داده است، ; گناه نیست)) جسمي لذایذ((بھرھمند شدن از 
از زنھا خوشش میآید، ولو آنكھ ھنوز تعداد زنھا ((و بھ او گفتھ است كھ ; شھوات خود را ارضا كرده است

دستگاه تفتیش افكار آن زنداني را، بدون عجلھ از مھ تا .)) ھایش بھ پاي سلیمان نرسیده است و معشوقھ
برونو معتقد بود بھ اینكھ بھ عنوان فیلسوف مطالبي نوشتھ و مانند . مورد بازجویي قرار داد ١۵٩٢سپتامبر 

را از یكدیگر تمیز داده است، یعني انسان ممكن است بھ عنوان فیلسوف )) دو حقیقت((پومپوناتتسي 
 .اصولي را مورد تردید قرار دھد كھ بھ عنوان كاتولیك آنھا را پذیرفتھ است

وي تصدیق كرد كھ در مسئلھ تثلیث نیز تردید نشان داده است، و اعتراف كرد كھ اشتباھات بسیاري 
با توجھ بھ ناتواني من، مرا بھ آغوش : ((از این رو اظھار توبھ كرد و بھ دادگاه گفت. مرتكب شده است

بازجویان او را .)) م كنیدكلیساي مادر بپذیرید، داروھایي براي خوشبختي من فراھم سازید، و بھ حالم ترح
در سیام ژوئیھ دوباره مطالبي از او پرسیدند، بھ . دلداري ندادند، بلكھ وي را بھ زندانش باز گرداندند

در سپتامبر، رئیس دستگاه . اعتراف و استغاثھاش گوش دادند، و دوباره او را دو ماه در زندان نگاه داشتند
حكومت ونیز علیھ دستور . ر داد كھ آن زنداني را بھ رم بفرستندتفتیش افكار رم بھ بازجویان ونیزي دستو

در . و سنا با تسلیم او موافقت كرد; اعتراض كرد، ولي بازجویان گفتند كھ برونو تابع ناپل است، نھ ونیز
 . ، برونو را بھ رم انتقال دادند١۵٩٣بیست و ھفتم فوریھ 

ھم مدت مدیدي پیش از بازجویي، و ضمن آن و از مشخصات رسیدگي قضایي در آن عھد این بود كھ مت
بھ حضور دادگاه رم  ١۵٩٣تقریبا یك سال گذشت تا برونو را در دسامبر . پس از آن، در زندان میماند

از او بازجویي كردند یا بھ وسیلھ بازجویي او  ١۵٩۴ھاي آوریل، مھ، سپتامبر، و دسامبر  در ماه. آوردند
طبق . ، بازجویان دوبار جھت بررسي پرونده او با یكدیگر مالقات كردند١۵٩۵در ژانویھ . را شكنجھ دادند

آنھا او ((و .)) نزد كاردینالھاي معظم آوردند((برونو را  ١۵٩۶و آوریل  ١۵٩۵مدارك دادگاه، در مارس 
شكایاتش  ١۵٩۶در دسامبر .)) را مورد بازجویي قرار دادند و بھ سخنانش در مورد احتیاجاتش گوش دادند

بھ ((او را بھ حضور بازجویان آوردند و آنھا دوباره  ١۵٩٧در مارس .شنیدند)) در مورد غذا((را 
ھاي مكرر او حاكي  معلوم نیست كھ این احتیاجات از چھ قبیل بودند، اما استغاثھ)). احتیاجاتش گوش دادند

یلھ میخواستند روح از سختیھایي ناگفتني بودند، آنھم قطع نظر از بیتكلیفي طوالنیي بود كھ بدان وس
 ١۵٩٧در دسامبر . یك سال بدین منوال سپري شد. سركشش را خوار كنند و او را عبرت ناظران سازند

بھ او اجازه  ١۵٩٨در دسامبر . دادگاه دیگري تشكیل یافت و دوباره برونو یك سال دیگر در زندان ماند
او را بھ حضور دادگاه فرا خواندند،  ١۵٩٩یھ در چھاردھم ژانو. دادند كھ قلم و كاغذ در اختیار داشتھ باشد

ھشت موضوع بدعت آمیزي را كھ از كتابھایش اقتباس كرده بودند برایش خواندند، و از او خواستند كھ آن 
برونو از عقاید خود دفاع كرد، ولي حاضر شد كھ تصمیم پاپ را در مورد . حرفھا را پس بگیرد

یھ، كلمنس ھشتم و اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ این نتیجھ در چھارم فور. موضوعات نقل شده بپذیرد
در مدارك دادگاه ذكري از عقاید كوپرنیكي برونو . رسیدند كھ آن موضوعات برگزیده آشكارا بدعت آمیزند

آنگاه بھ او اجازه داده شد كھ تا چھل . بھ میان نیامده است، بدعتھاي او مربوط بھ تجسم و تثلیث خداوندند
  . بھ اشتباھات خود اعتراف كند روز دیگر
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در بیست . ھاي آوریل و سپتامبر، و نوامبر، مجددا از او بازجویي بھ عمل آمد در ھیجدھم فوریھ، و در ماه
، یادداشتي ١۶٠٠در بیستم ژانویھ . و یكم دسامبر، برونو اعالم داشت كھ حاضر بھ ترك عقاید خود نیست

ت مورد اعتراض را بھ غلط از متون آنھا نقل كردھاند، و براي پاپ فرستاد و تذكر داد كھ موضوعا
حاضر شد كھ از آنھا در برابر عالمان دین دفاع كند، و دوباره آمادگي خود را براي قبول تصمیم پاپ 

آنگاه، طبق مدارك دادگاه، پاپ كلمنس ھشتم مقدس فرمان داد كھ محاكمھ را بھ پایان برسانند . اظھار داشت
در ھشتم فوریھ، بازجویان برونو را احضار . نند و او را تحویل دادگاه غیر مذھبي بدھندو حكم را صادر ك

و اتھامات را تكرار كردند و بھ او گفتند كھ ھشت سال فرصت دارد كھ توبھ كند، و یادآور شدند كھ وي 
داده است، گفتھ است تصمیم پاپ را در مورد بدعت آمیز بودن عقایدش خواھد پذیرفت، و پاپ جواب مثبت 

مانده )) غیر تایب، متمرد، و خودسر((و زنداني ھنوز دست از افكار بدعت آمیز خود برنداشتھ و ھمچنان 
از این رو حكم میشود كھ وي بھ دست دادگاه غیر مذھبي و حاكم رم سپرده شود تا بھ مجازاتي كھ ; است

از شدت قانون در مورد [ حاكم رم]ھ او از صمیم قلب دعا میكنیم ك: ((ھمچنین گفتند.)) شایستھ اوست برسد
نھ تن از .)) تنبیھات جسمي تو بكاھد، تو را خطر مرگ تھدید نكند، و ھیچ یك از اعضایت ناقص نشود

بنا بھ گفتھ كاسپار سیوپیوس، دانشمند آلماني كھ بتازگي . كاردینالھا،شامل بالرمینو، آن حكم را امضا كردند
تصور میكنم : ((ھنگامي كھ حكم خوانده شد، برونو بھ قضات چنین گفت كاتولیك شده و در رم مقیم بود،

آنگاه او را بیدرنگ بھ زنداني غیر روحاني انتقال .)) شماھا كھ مرا محكوم میكنید بیش از من میترسید
  . در نوزدھم فوریھ، او را در حالي كھ ھنوز توبھ نكرده بود. دادند

كنار میلھاي آھنین بر روي تودھاي ھیزم در میدان كامپو د . بودندو دھانش را بستھ . جامھاي بر تن نداشت
برونو . و در حضور جمع كثیري كھ از آن واقعھ عبرت گرفتھ بودند، زنده زنده سوزاندند. فیوري گذاشتند

، مجسمھ او را، كھ با گردآوري اعاناتي از اكناف ١٨٨٩در سال . در این ھنگام پنجاه و دو سال داشت
  . شده بود، در ھمان مكان برپا داشتند جھان ساختھ

III - وانیني و كامپانال   

این شخص كھ وانیني نام داشت، . نوزده سال بعد، شخص مشابھي بھ سرعت گرفتار سرنوشت مشابھي شد
در جنوب ایتالیا از ازدواج مردي ایتالیایي با زني اسپانیایي كھ در واقع بھ منزلھ مجاورت باروت و آتش 

وي پس از آنكھ مانند برونو مدتي در اروپا گردش كرد و آب و ھوا و مذھبھاي مختلف . آمد بود بھ وجود
، و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و آرامش )١۶١٧(را آزمود، سرانجام در تولوز رحل اقامت افكند 

و سرپوشیده آن كتابھایي كھ پیش از ورود بھ تولوز نوشتھ بود بندرت بھ مطالب بیمعني . برخوردار بود
زمان شباھت داشتند و گاھگاھي حاكي از بصیرت او بودند، چنانكھ گفتھ بود بشر روي چھار دست و پا 

روزي یكي از اشخاصي كھ در سخنرانیھاي او حضور مییافت گزارش داد كھ وي بھ مسئلھ . راه رفتھ است
مستمع . دید قرار داده استمورد تر) شخص(تجسم خداوند خندیده و وجود خداوند را بھ صورت اقنوم

دیگري بھ نام فرانكون اعتماد وانیني را بھ خود جلب كرد، عقاید خصوصي او را، مانند رفتار موچنیگو با 
، وانیني نھ بھ امر كلیسا، ١۶١٨در دوم اوت . برونو، پرسید و مطالب او را با شوراي شھر در میان نھاد

سپس، بر اساس سخنرانیھایش، بھ الحاد و كفر متھم گشت، و . بلكھ بھ دستور دادستان پادشاه دستگیر شد
اگرچھ وانیني اعتقاد خود را بھ وجود خدا تاكید كرد، . این دو جنایت در نظر دولت قابل مجازات بودند

. فرانكون اظھار داشت كھ وي چند بار منكر خدا شده و گفتھ است كھ خدا غیر از طبیعت چیزي نیست
رفتند و، علي رغم اعتراضات شدید وانیني و زھد و تقوایي كھ در زندان از خود قضات این گواھي را پذی

  نشان داد، او را، كھ در این ھنگام سي و چھار سال بیش نداشت، محكوم كردند و 

تا او را در صندوق روبازي بنشاند، جز جامھ زیرین چیزي بر تنش )) بھ دست دژخیم عدالت سپردند((
سپس او را بدین شكل بھ كنار مدخل اصلي )). ملحد و منكر خداوند: ((قرار دھد نپوشد، افساري بر گردنش

و از خداوند، پادشاه، و دستگاه عدالت بخواھد كھ او را ... كلیساي سن استفان ببرد تا او روي زانو بنشیند 
  . بھ سبب كفر و الحادش ببخشند
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نخست زبانش را ببرد، . ر آنجا افراشتھاند ببنددآنگاه او را بھ میدان سالین ببرد، بدنش را بھ چوبھاي كھ د
  . سپس او را خفھ كند، و بعد بدنش را بسوزاند و خاكسترش را بھ باد دھد

: ، فریاد زد)١۶١٩نھم فوریھ (ھا را ببیند  میگویند وانیني، در اثنایي كھ از زندان بیرون میآمد تا آن شكنجھ
تومازو كامپانال، كھ در كاالبریا بھ دنیا آمد، مردي .)) بدھیمبرویم، برویم مثل فیلسوفي با خوشحالي جان ((

پرحرارت بود و تا مدتي در صومعھاي دومینیكي آتش درون را با آب زھد و عبادت فرو نشاند، بھ مطالعھ 
تكفیرنامھاي را كھ پاپ نوشتھ بود مورد . ھاي ارسطو را رد كرد آثار تلزیو و امپدوكلس پرداخت، گفتھ

پس از ). ١۵٩٢ ١۵٩١(داد، و چند ماھي توسط دستگاه تفتیش افكار در ناپل زنداني شدمسخره قرار 
در این شھر بود كھ نخستین اثر مھم . خروج از زندان، بھ دانشگاه پادوا رفت، و بھ جرم بیعفتي محكوم شد

و در آن، مانند فرانسیس بیكن در یازده سال بعد، بھ متفكران  ،)١۵٩۴(خود را بھ رشتھ تحریر درآورد 
توصیھ كرد كھ بھ جاي آثار ارسطو بھ مطالعھ طبیعت بپردازند، و طرحي براي برقراري مجدد علم و 

پس از مراجعت بھ ناپل، در توطئھاي بھ منظور رھا ساختن این شھر از تسلط اسپانیا شركت . فلسفھ ریخت
). ١۵٩٩١۶٢۶(ي نرسید، و كامپانال مدت بیست و ھفت سال را در زندان گذرانیدتوطئھ بھ جای. كرد

  . دوازده بار، و یك بار بھ مدت چھل ساعت، او را شكنجھ دادند

غزل او . وي براي تخفیف آالم خود بھ فلسفھ، شعر، و تصوراتي درباره دولتھاي كامل و عالي میپرداخت
  :یھ عدم موفقیت عوام در طرفداري از شورش اوستحاكي از خشم او عل)) مردم((تحت عنوان 

; مردم بھ مثابھ حیواني بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر بار چوب و سنگ ایستادھاند
  . دستھاي ضعیف كودكي قادر است آنھا را با دھنھ و افسار رھبري كند

یترسد و كارھا را بھ دلخواه آن كودك انجام اما این جانور م; براي گسستن زنجیر، لگدي بیش الزم نیست
  . میدھد

  . سراسیمھ و مبھوتند)) لولوھا((از وحشت خود نیز خبر ندارند، و بر اثر خودخواھي 

  . عجبتر آنكھ خود را با دستھاي خود میبندند و دھان خود را میگیرند

  . یدھندو بھ خاطر پولي كھ پادشاھان از اندوختھ بھ جنگ میروند و تن بھ كشتن م

و اگر كسي قیام كند، براي گفتن ; ھر چھ میان زمین و آسمان است بھ آنھا تعلق دارد، اما از آن آگاه نیستند
  . این حقیقت، او را نمیبخشند و بھ دیار عدمش میفرستند

كامپانال چنین پنداشتھ بود كھ این شھر . مشھورترین حاصل این سالھاي خستھ كننده كتاب شھر آفتاب اوست
ر فراز كوھي در سیالن است، و كارمندان آن توسط یك مجلس ملي منصوب و معزول میشوند، و این ب

بزرگاني كھ بدین ترتیب . مجلس را ھمھ افراد شھر كھ سنشان از بیست سال باالتر است انتخاب میكنند
زدواج زنان و آنان مراقب ا. است، برمیگزینند)) ھو((انتخاب میشوند رئیس دولت را، كھ كشیشي بھ نام 

مردم بھ . زنان و مرداني با ھم ازدواج كنند كھ بھترین فرزندان را بھ وجود آورند((مردانند و مواظبند كھ 
از این لحاظ، خلقت .)) ما میخندند كھ در تربیت اسب و سگ دقت میكنیم، اما از تربیت افراد بشر غافلیم

بھ ھمھ خواھند بود و تحت انضباط شدید قرار زنان بھ طور اشتراكي متعلق . ناقص وجود نخواھد داشت
اگر زني سرخاب بمالد . ... بشرھاي روشن داشتھ باشند((باید بھ تمرینات شدید بپردازند تا . خواھند گرفت

كساني كھ از صحنھ . زن و مرد براي جنگ تربیت میشوند.)) یا كفش پاشنھ بلند بپوشد، اعدام خواھد شد
ھر كسي را كاري معین است، . ر شدن، بھ كنام شیر و خرس افكنده میشوندنبرد میگریزند، پس از گرفتا

كودكان بھ طرز اشتراكي تربیت میشوند و طوري بار میآیند كھ در . اما بیش از چھار ساعت كار نمیكنند
تصویر جاندار ((مذھب این مردم پرستش خورشید است، كھ بھ منزلھ . كاال و ثروت با یكدیگر برابر باشند
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.)) آنھا معتقدند بھ اینكھ ھمھ جھان طبق رسوم آنھا زندگي خواھد كرد. ((بھ شمار میآید)) ره خداوندو چھ
نوشتھ شد و در  ١۶٠٢این بیانیھ كمونیستي، كھ انعكاس از افكار افالطون است، در زندان در حدود سال 

ئھگران ناپل بود، و ممكن شاید ھم حاكي از آرزوھاي توط. انتشار یافت ١۶٢٢فرانكفورت آم ماین در سال 
وي بھ موقع خود با كلیسا صلح كرد و از زندان بیرون . است در حبس طوالني كامپانال بیتاثیر نبوده باشد

 ١۶٣۴در سال . آمد و، با تصریح حق پاپھا در عزل و نصب پادشاھان، اوربانوس ھشتم را خشنود ساخت
ریشلیو او را تحت . دیگري در ناپل نجاتش دھد اوربانوس او را بھ پاریس فرستاد تا از نتایج شورش

حمایت خود گرفت، و این یاغي خستھ، مانند روزگار جواني، وارد حجره فرقھ دومینیكیان شد، و در آنجا 

  فلسفھ و سیاست -IVكھ سپیده جدید  زنگممن آن ((وي گفتھ بود ). ١۶٣٩(درگذشت 

  ١۶٢۴-١۵٣۶: خوان د ماریانا -١

جنبھ برجستھ ; سیماي اصلي سیاست در قرون وسطي عبارت از تفوق وحدت بخش پاپ بر پادشاھان بود
از این لحاظ، نخستین . سیاست در قرون جدید كشمكش دولتھایي بود كھ از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودند

ھفدھم، پس از نھضت اصالح دیني، باعث آشفتگي فلسفھ سیاسي شد تقاضاي متفكران سوالي كھ در قرن 
كاتولیك در مورد استقرار مجدد برتري پاپ، و تقاضاي متفكران پروتستان در مورد محو كامل سلطھ پاپ 

ض طرفداران پاپ میگفتند كھ پادشاھان مستبد، چون مدعیاند كھ سلطنت از طرف خداوند بھ آنھا تفوی. بود
مدافعان اصالح دیني ; شده است و منكر قیود مذھبي و اخالقي و قانوني ھستند، اروپا را ویران خواھند كرد

در پاسخ میگفتند كھ ھیچ مرجع فوق ملي نمیتواند بھ فكر خیر و صالح نوع بشر باشد، بلكھ بیشتر بھ فكر 
ھا وجود داشتھ باشد، آزادي فكر و گذشت از این، اگر كلیسایي باالتر از دولت; قدرت و منفعت خویش است

  . حق زندگي را سلب خواھد كرد

فیلسوفان مكتب مدرسي در قرون وسطي، بھ پیروي از حقوقدانان روم قدیم، قدرت پادشاه را ناشي از 
بنابراین، میگفتند كھ حق االھي پادشاھان بھ سلطنت وجود ندارد، و ; میدانستند) نھ خداوند(موافقت مردم 

از حقوق ]متفكران كالوني، مانند بز، بیوكنن، و نویسنده كتاب دفاع . بد را میتوان خلع كردفرمانرواي 
اما علماي لوتري و پیروان كلیساي . علیھ ظالمان با شوق و ذوق از این عقیده طرفداري میكردند[ مردم

جلوگیري از طغیان انگلیكان از حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع میكردند، و میگفتند كھ این حق براي 
  . مردم و ادعاي پاپ الزم است، و حتي اطاعت از پادشاھان ظالم را توصیھ میكردند

جزو مدافعان حاكمیت ملت، بسیاري از یسوعیان نیز یافت میشدند كھ تصور میكردند مقصود از این نظریھ 
قدرت پادشاھان ناشي  كاردینال بالرمینو میگفت كھ اگر. تضعیف قدرت پادشاه در برابر قدرت پاپ است

از ملت و بنابراین تابع آن باشد، پس ظاھرا تابع قدرت پاپ خواھد بود، كھ آن نیز ناشي از استقرار كلیسا 
مولینا، از یسوعیان اسپانیا، بھ این نتیجھ رسیده . توسط عیسي است، و بنابراین فقط تابع خداوند خواھد بود

ھبي، میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه ظالم را از كار بود كھ مردم، بھ عنوان منبع قدرت غیر مذ
، این نظریھ را با تغییرات ))بھترین عالمي كھ فرقھ یسوعي پرورده است((فرانثیسكو سوارث، . براندازند

احتیاط آمیزي جھت رد ادعاھاي مستبدانھ جیمز اول اظھار داشت، و از حق مردم در خلع پادشاھان دفاع 
كھ، بھ طوري كھ پیش از این گفتیم، (ري خوان د ماریاناي یسوعي از ظالم كشي ماریاناطرفدا. كرد

از ھر جھت فردي شایستھ بود و، بھ سبب علم، ) بزرگترین تاریخ نویس عصر خود بھ شمار میآمد
رسالھاي تحت عنوان درباره  ١۵٩٩وي در سال . فصاحت، و بیباكي عقالني خود، شھرت بسیار داشت

. تربیت او نگاشت، آن را بھ فیلیپ سوم ھدیھ كرد، و با اجازه ممیز یسوعي محل آن را انتشار دادپادشاه و 
بھ گفتھ او، بشر . قبل از ایجاد جامعھ بھ میان آورد)) حالتي طبیعي((وي نیم قرن پیش از ھابز سخن از 

با قانون و ; فارغ بوداز ھر قید و اجباري جز رفع حوایج بدني ;مانند جانوران وحشي، در جنگل میزیست
اما در این . و، در جستجوي ھمسر و غذا، فقط تابع غریزه خود بود; مالكیت خصوصي آشنایي نداشت

آزادي، كھ ژان ژاك روسو نیز بدان معتقد بود، اشكاالتي وجود داشت، بدین معني كھ جانوران خطرناك بھ 
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را بھ وجود آورد، كھ بزرگترین ابزاري  بشر، براي حفظ خود از این خطر، اجتماع. وفور دیده میشدند
است كھ تاكنون اختراع شده، و بھ منزلھ دفاعي الزم علیھ آالت تدافعي و تعرضیي است كھ طبیعت بھ 
جانوران ارزاني داشتھ است، اعضاي ھر گروه، ضمن قراردادي صریح یا ضمني، موافقت كردند كھ 

اما حاكمیت مردم از میان نرفت، و . ي تفویض كننداختیارات دستھ جمعي خود را بھ سردستھ یا پادشاھ
تقریبا در ھمھ موارد، نظیر كورتس در اسپانیا، مجلس ملي بر قدرتي كھ بھ دست نمایندگان سپرده شده بود 

  . نظارت میكرد، مواظب مخارج بود، و ھیئتي قانوني تشكیل میداد كھ قدرت آن بیش از قدرت پادشاه بود

) دموكراسي(سبب توزیع نامتساوي استعداد و ھوش در میان افراد، حكومت مردم بھ عقیده ماریانا، بھ 
  . امكان ندارد

سلطنت مشروطھ بھترین نوع حكومتي . تعیین سیاست با مراجعھ بھ آراي عمومي زیانبخش خواھد بود
منزلھ است كھ با طبیعت بشر و بقاي كشور تناسب دارد، و باید موروثي باشد، زیرا سلطنت انتخابي بھ 

  . دعوتي است كھ گاه گاه براي ایجاد ھرج و مرج بھ عمل آید

قدرت پادشاه باید بھ وسیلھ قانون و قیود مذھبي و اخالقي محدود شود، و اگر پادشاھي بھ ظلم و ستم 
او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین . پردازد، مردم حق خواھند داشت او را از سلطنت براندازند

، زیرا كلیسا برتر از دولت ))نباید تصمیمي درباره مذھب بگیرد((ھمچنین . بر آنان مالیات ببندد بدھد یا
كشور بدون ((با وجود این، پادشاه باید از مذھب رسمي دفاع كند، زیرا ; است و باید حاكم بر خود باشد
بازي را بھ جرم تشویق دولت باید بھ مذھب جھت حفظ اخالق كمك و گاو)). توجھ بھ مذھب پایدار نمیماند

ھمچنین باید با ساختن بیمارستان و موسسات . سبعیت، و نمایش را بھ جرم ایجاد آزادي جنسي ممنوع كند
توانگران نیز باید آنچھ را كھ صرف تجمل و خرج سگان ; خیریھ از بیماران و مستمندان دستگیري كند

اجناس روي . زاید زیاد، و بر اشیاي الزم كم باشدمالیات باید بر اجناس . خود میكنند بھ نیازمندان بدھند
پادشاه خوب كسي است كھ از تمركز . زمین، در صورت توزیع عادالنھ، براي ھمگي كفایت خواھند كرد

حریصان ((مالكیت خصوصي از آن لحاظ جاي مرام اشتراكي پیشین را گرفت كھ . ثروت جلوگیري كند
امروزه اگر چھ .)) گذاشتند و ھمھ چیز را از آن خود دانستندپرطمع دستھاي خود را روي مواھب خداوند 

  . این وضع برقرار است، مرام اشتراكي دوباره در آسمان روي كار خواھد آمد

  . پادشاه ظالم را میتوان خلع كرد، و حتي در بعضي موارد میتوان او را بحق كشت

این امر را بھ تصمیم ھر فرد، یا حتي بھ داوري ھر گروھي، ... چھ كسي را حقا میتوان ظالم دانست 
. موكول نمیكنیم، مگر آنكھ ھمھ مردم راي بدھند، و مردان دانشمند و جدي در این مباحثھ شركت جویند

دم تجاوز كند، قوانین ھنگامي كھ پادشاھي كشور را بھ خرابي بكشاند، بھ خزانھ دولت و مال مر[ اما...]
[ ھنگامي كھ...]ملي و مذھب مقدس را زیر پا بگذارد، گستاخانھ و وقاحت آمیز و خدانشناسانھ رفتار كند

شارمندان از امكان تجمع بھ منظور بحث عمومي محروم شدھاند، ولي جدا بھ آنان گفتھ میشود بھ ظلم 
اگر در چنین وضعي كسي ... ر قابل تحمل باشدموجود خاتمھ دھند، و با فرض اینكھ این ظلم معلوم و غی

قدم بھ جلو بگذارد و بخواھد بنا بھ میل عموم رفتار كند و حاضر شود چنان ظالمي را بكشد، من بھ نوبھ 
بسیار سودمند است كھ پادشاھان متقاعد شدھاند كھ، در صورت ... خود او را شریر و بدكار نخواھم شمرد

  . را بحق، بلكھ با احساس افتخار خواھند كشت بیدادگري، مردم نھ تنھا آنان

ماریانا جباركشیھاي تاریخي را بھ یاد خوانندگان آثار خود میآورد، مانند قتل ھیپارخوس، جبار آتن، بھ 
ھمچنین یادآور شد كھ . دست ھارمودیوس و آریستوگیتون، و طرد تاركوینیوس جابر از رم توسط بروتوس

اما ماریانا عقیده و تعصب . د با سواد اروپا، خاطره آنان را گرامي میدارندآتن و رم، در حقیقت ھمھ افرا
  :خود را با تصویب قتل ھانري سوم بھ دست كلمان نشان داد و گفت

pymansetareh@yahoo.com



منظره . ھانري سوم پادشاه فرانسھ، بر اثر ضربھاي كھ راھبي با كاردي زھر آلود بھ شكمش زد، درگذشت
علمایي كھ وي . ھ دومینیكي فرقھ خود بھ تحصیل الھیات پرداختنفرت انگیزي بود، ژاك كلمان در مدرس

بھ عقیده جمع كثیري، كلمان با كسب . با آنان مشورت میكرد بھ او گفتند كھ ظالم را شرعا میتوان كشت
  . افتخار جاوداني براي فرانسھ جان سپرد

ھ از لحاظ عقل و دانش در صورتي كھ جمعي دیگر ك; گروھي برآنند كھ وي شایستھ مقامي جاوداني است
  . بر دیگران رجحان دارند عمل او را تقبیح میكنند

چنانكھ میدانیم، ھانري سوم با اتحادیھ كاتولیك مخالفت ورزیده و بھ دستیاران خود دستور داده بود كھ رھبر 
كرده و براي  فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، از آن اتحادیھ حمایت. ، را بھ قتل برسانند)دوك دوگیز(آن، ھانري 

; موافقت كرده بود) اورانژ/گیوم د(وي با كشتن الیزابت اول و ویلیام آوآرنج . تقویت آن پولي پرداختھ بود
  . و فیلیپ سوم اعتراضي بھ این اصل نداشت كھ قتل دشمن اسپانیا موجھ است

شاه ماریانا ، كلودیو آكواویوا، سردار فرقھ یسوعي، دستور داد كھ كتاب درباره پاد١۵٩٩در سال 
  . شود)) تصحیح((

، آكواویوا تعلیمات ماریانا را )١۶١٠مھ  ١۴(ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ دست راوایاك بھ قتل رسید 
در . و از انتشار آن در مدارس یسوعي جلوگیري كرد) ژوئیھ ٨(درباره جباركشي مورد انتقاد قرار داد 

توضیح آنكھ وي . بلكھ بھ علت دیگري دستگیر شده بوداین ضمن ماریانا، نھ بھ سبب تمجید از جباركشي، 
از بیارزش كردن پول توسط فیلیپ سوم انتقاد كرده و در رسالھ بسیار جالبي، تحت عنوان درباره تغییر 

ماریانا دوره حبس خود را فیلسوفانھ تحمل كرد، پس از . پول، او را از عواقب تورم پولي آگاه ساختھ بود
  . در قید حیات بود، و در ھشتاد و ھشت سالگي درگذشت ١۶٢۴ل آن زنده ماند، تا سا

  ١۵٩۶- ١۵٣٠: ژان بودن -٢

وي عالم االھیي نبود كھ سرش بھ آسمان باشد، و عشق مالل آوري بھ . بودن با آنھا فرق بسیار داشت
مذھب بود،  بود كھ از لوپیتال طرفداري میكرد، مدافع آزادي)) سیاستمداري((اتحادیھ كاتولیك نداشت، بلكھ 

بودن در آنژه، احتماال از مادري كلیمي و . و از مشاوران و ستایش كنندگان ھانري چھارم بھ شمار میرفت
، وكیل دادگستري شد و از آن طرفي نبست، و با شوق و )١۵۶٠(اسپانیایي، بھ دنیا آمد، بھ پاریس رفت 

بھ فراگرفتن عبري، یوناني، آلماني،  سپس با ولع بسیار. ذوق بسیار بھ مطالعھ فلسفھ و تاریخ پرداخت
ایتالیایي، و مطالعھ كتاب عھد قدیم و آثار لیوي، تاسیت، و سیسرون و قوانین اساسي ھمھ كشورھاي 

نخستین . وي عقیده داشت كھ مطالعھ تاریخ براي فھم مطالب سیاسي الزم است. اروپاي باختري پرداخت
در نظر دانشجو، این كتاب خستھ كننده، دشوار، و . نام داشتاثر او كھ بھ چاپ رسید روش فھم آسان تاریخ 

بودن در سي و شش سالگي چنین میپنداشت كھ تاریخ، با ارائھ . مطول است فكر فلسفي زود تكامل نمییابد
با این وجود، آن كتاب، پس از . شكست بدان و پیروزي نیكان، ما را بھ پیروي از تقوا برمیانگیزد

  . نخستین اثر مھم درباره فلسفھ تاریخ استگفتارھاي ماكیاولي، 

در این كتاب، و در كتاب دیگري تحت عنوان شش كتاب جمھوري، یك قرن و نیم پس از ویكو و 
. مونتسكیو، مسائل آب و ھوا و نژاد بھ عنوان عوامل موثر در تاریخ مورد بررسي اصولي قرار گرفتھاند

جغرافیا در اخالق، . بع دما، باران، خاك، و كیفیات ھر محل استبنابر گفتھ او، تاریخ تابع جغرافیا، یعني تا
اخالق و رفتار افراد بشر بھ نسبت اقامت آنھا در كوه یا دشت یا در كنار . و اخالق در تاریخ تاثیر میكند

در شمال مردم بھ قدرت بدني و عضالني مباھات میكنند، و در جنوب بھ حساسیت . دریا تغییر مییابند
در منطقھ معتدل، مثال در میان فرانسویان و ساكنان اطراف مدیترانھ، . ریك بیني مینازندعصبي و با

صفات شمالیھا و جنوبیھا ھر دو دیده میشوند، یعني مردم از جنوبیھا كارآزمودھتر و از شمالیھا 
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رند، دموكراسي باید با اخالق مردم، كھ تحت تاثیر عوامل جغرافیایي و نژادي قرار میگی. باھوشترند
از این رو، بر اقوام شمالي با زور . متناسب باشد، و این نوع حكومت بندرت با گذشت روزگار تغییر میكند

  . و بر اقوام جنوبي با مذھب میتوان فرمانروایي كرد

را )) اقتصاد سیاسي((بودن، در كتاب كم اھمیتتري تحت عنوان پاسخ بھ پارادوكس آقاي مالستروا، تقریبا 
وي عللي را كھ بھ موجب آنھا قیمتھا در اروپا بھ سرعت ترقي میكردند شرح داد، زیانھاي  .بنیان نھاد

و، . پولھاي بیارزش را خاطرنشان ساخت، روابط میان واقعیات اقتصادي و سیاستھاي دولتي را تایید كرد
  . در عصري كھ حمایت از صنایع داخلي مرسوم بود، خواستار آزادي تجارت شد

، كھ مھمترین كمك بھ فلسفھ سیاسي از زمان ماكیاولي تا ھابز بھ شمار میرود، شش كتاب اما شاھكار او
وي . بودن این كلمھ را بھ مفھوم رومي آن بھ كار برد كھ بھ معناي ھر دولتي است). ١۵٧۶(جمھوري بود 

زن و مرد میان جامعھ و دولت فرق گذاشت، و گفت كھ جامعھ متكي بر خانواده است و اساس آن بر روابط 
خانواده بھ صورت طبیعي . در صورتي كھ دولت متكي بر زور مصنوعي است; و نسلھا استوار است
و شاید تمدن بھ طور ; یعني پدر بر زنان و كودكان و اموال خانواده تسلط داشت. خود، پدر شاھي، بود

و اگر ; ال ضعیفتر استزن باید ھمیشھ تابع مرد باشد، زیرا عق. خطرناكي از حقوق پدر شاھي كاستھ است
شوھر باید ھمیشھ داراي . بخواھیم او را بھ پایھ مرد برسانیم، بھ طور مخربي طبیعت را نادیده گرفتھایم

بھ عقیده بودن، انحطاط قدرت پدر و كاھش . حق طالق باشد، چنانكھ این موضوع در عھد قدیم آمده است
زیرا خانواده واحد و منبع منظم و اخالق است ; یزندانضباط خانواده اساس طبیعي نظم اجتماعي را بر ھم م

. نھ دولت، و ھنگامي كھ وحدت و انضباط خانواده از بین برود، ھیچ قانوني نمیتواند جاي آن را بگیرد
مرام اشتراكي محال است، زیرا افراد بھ طور . مالكیت خصوصي براي تركیب و دوام خانواده الزم است

  . نامساوي بھ دنیا میآیند

در اینجا مطلبي بیمعني درباره پیمان . در مورد اصل دولت، ژان بودن واقعگراتر از ماریانا و روسو است
ھاي روستانشین ممكن است از چنین قراردادي ناشي  بودن میگوید جامعھ. یا قرارداد اجتماعي وجود ندارد

، و رھبر فاتحان پادشاه شده ھا بر گروه دیگري بوده شده باشند، اما اصل دولت تسلط گروھي از خانواده
در نتیجھ، . مردم نبوده، بلكھ نیروي متشكل دولت بوده است)) حاكمیت((مجوز قانوني اراده یا . است

دولت اگر تابع . این ھمان ادامھ قدرت پدر در خانواده پدر شاھي است; سلطنت استبدادي امري طبیعي است
ھمان گونھ كھ ھابز بر اثر فرار از ھرج و مرج . ندارد قانوني غیر از قانون طبیعت و خدا باشد، حاكمیت

ھا رسید، بودن نیز حكومت استبدادي را تنھا  بھ این نتیجھ) ١۶۴٢١۶۴٩(ناشي از جنگ داخلي انگلستان 
توجھ بفرمایید كھ این كتاب تنھا چھار سال پس از . راه فرار از جنگلھاي مذھبي و تجزیھ فرانسھ میدانست

بھ . ھاي پاریس ریختھ شد نوشتھ است گویي آن را با خوني كھ در كوچھ; انتشار یافتكشتار سن بارتلمي 
این عمل را تنھا با حاكمیت مطلق و انتقال . نظر ژان بودن چنین میآمد كھ اگر وظیفھ دولت حفظ نظم باشد

  . ناپذیر میتواند انجام دھد

باید استبدادي : دادي و موروثي استاز اینجاست كھ میگوید بھترین نوع حكومت عبارت از سلطنت استب
باشد تا بھ ھرج و مرج نینجامد، و باید موروثي باشد تا از جنگھایي كھ بر سر جانشیني پادشاه روي میدھد 

سلطنت، مانند قدرت پدر، در قسمت اعظم كره زمین و در قرون متمادي برقرار بوده و . جلوگیري شود
. ھاي محدودي وجود داشتھاند اي دموكراتیك تنھا در دورهحكومتھ. مورد تایید تاریخ واقع شده است

دموكراسي، بر اثر تلون مردم و بیكفایتي و پولدوستي اعضایي كھ از طرف مردم انتخاب شدھاند، بھ 
و تعداد احمقان، بدكاران،  ;میشمارنددر ھر مجلس ملي، آرا را بدون سنجش آنھا . ((سرعت از میان میرود

نجات دموكراسي در این خواھد بود كھ تنھا .)) و نادانان ھمیشھ ھزار بار بیش از شماره افراد شایستھ است
  . و مغزھا بیش از شمارش سرھا اھمیت داشتھ باشند; اقلیت كوچكي، با ادعاي تساوي، حكمروایي كنند

ق میكرد كھ در صورت ظالم شدن پادشاه، باید راھي براي فرار از استبداد او بیابند، و از این بودن تصدی
وي قبول داشت كھ حتي . رو بود كھ، شاید ھم بھ طوري غیر منطقي، انقالب و جباركشي را تجویز میكرد
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. ز میان خواھند رفتسلطنتھاي كامل نیز بھ موقع خود فاسد خواھند شد و، بر اثر تغییري اجتناب ناپذیر، ا
در دوره اول كشورھاي شرقي، ; بودن پیش از ھگل اظھار داشتھ بود كھ تاریخ بھ سھ دوره تقسیم میشود

بھ عقیده بودن، . در دوره دوم ملتھاي مدیترانھاي، و در دوره سوم ممالك اروپاي شمالي تفوق داشتھاند
عصر طالیي در گذشتھاي افسانھآمیز . ده استایجاد و انحطاط این كشورھا تا اندازھاي دلیل پیشرفت بو

. نبوده است، بلكھ در آیندھاي خواھد بود كھ از نتایج مھمترین اختراعات، یعني چاپ، بھره مند خواھد شد
بودن .)) علوم گنجینھاي در بردارند كھ در ھیچ عصري تمام نخواھد شد: ((نیم قرن پیش از بیكن، نوشت

بھ عبارت درستتر، وي عھد قدیم . ولي بھ كتاب مقدس احترام میگذاشتدر امر مذھب سختگیري نمیكرد، 
گذشتھ از این، بھ جادوگري، فرشتگان، دیوان، و . را بیشتر میپسندید و بھ عھد جدید تقریبا اعتنایي نمیكرد

 اما. علم احكام نجوم اعتقاد داشت، و معتقد بود كھ باید كشوري بنا بر خصایص رمزي اعداد بھ وجود آورد
بھ پادشاھان توصیھ میكرد كھ تا حد امكان وحدت مذھب . خواستار شدیدترین مجازاتھا علیھ جادوگران بود

را حفظ كنند، ولي اگر عقیده بدعت آمیزي نضج گرفت و اشاعھ یافت، براي جلوگیري از آن نباید بھ زور 
  . رداندبھتر است بگذارند روزگار بدعتگذاران را بھ مذھب رسمي باز گ; متوسل شوند

وي در كتاب عجیب خود تحت . ایمان خود او مشكوك بود. بودن نمیگوید كھ این مذھب چگونھ باید باشد
 ١٨۴١این كتاب براي نخستین بار در سال ]عنوان گفتگوي ھفت تن، كھ آن را از راه احتیاط منتشر نكرد

یمي، یك مسلمان، یك اپیكوري، ، نشان میدھد كھ یك كاتولیك، یك لوتري، یك كالوني، یك كل[بھ چاپ رسید
عقاید ; پس از این گفتگو، آیین یھودي تا حدي پیروز میشود. و یك خداپرست در ونیز مشغول مباحثھاند

و تنھا بھ عقیده آن ; مسیحي درباره گناھكاري ذاتي، تثلیث، و تجسم خداوند مورد انتقاد قرار میگیرد
  . خداپرست حملھ نمیشود

مرده )) مانند سگ((یمي، كالوني، و خدانشناس میدانستند و میگفتند كھ وي بیمذھب و منتقدان بودن او را كل
  . است

اما در شش كتاب جمھوري عقیده بھ ھدایت خداوندي بھ خوبي ابراز و خدانشناسي بھ عنوان امري غیرقابل 
  . اغماض و باعث بیھودگي جھان اعالم شده است

  . میخواھد در میان انقالب و جنگ راه خود را با استدالل بیابد بودن، مانند ھابز، مرد وحشتزدھاي است كھ

این كتاب بھ منزلھ فلسفھاي بود براي دنیاي آشفتھاي كھ . بزرگترین كتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت
البتھ نمیتوانیم آن را با حكمت مودبانھ مقاالت مونتني، كھ كمتر مورد آزار . بھ دنبال نظم و آرامش میگشت

با وجود این، شاید از عصر ارسطو تا آن زمان ھیچ كس احتماال بھ استثناي ابن خلدون . د، مقایسھ كنیمبو
نتوانستھ بود كھ فلسفھ سیاسي را تا آن اندازه بسط دھد، یا از عقاید شخصي تا آن اندازه با علم و قدرت 

، چنان كوششي از روي تصمیم براي كشف منطق )١۶۵١(توسط ھابز  لویاتانتا زمان انتشار . دفاع كند
  . در امور كشورھا بھ عمل نیامده بود

   ١۶۴۵-١۵٨٣: ھوخوگروتیوس -٣

ھا رفتھاند، و اگر  از خاطره كردھاندبیشتر كساني كھ مانند ھوخوگروتیوس در رشتھ حقوق بین الملل كار 
نامي از او بھ میان میآید، شاید بیشتر از این لحاظ است كھ وي ھم شاھد وقایعي بوده و ھم كتاب نوشتھ 

. ستھاي خطرناك بھ رشتھ تحریر درآورده استاست، و اثر كالسیك خود را ضمن دیپلماسي فعال و سیا
بھ سبب ; گروتیوس در دلفت تولد یافت، در لیدن بھ فراگرفتن ریاضیات، فلسفھ، و قانون شناسي پرداخت

و در بیست و شش سالگي با نوشتن كتابي تحت ; سبك نوشتن التیني مورد تقدیر سكالیژر قرار گرفت
این كتاب قانون دریانوردي را بھ اختصار شرح داده و آزادي  وي در. عنوان آزادي میھنان خود واقع شد

دریاھا را بھ نفع ھمھ ملتھا، مخصوصا ھلندیھا، دانستھ است كھ تفوق دریایي پرتغالیھا را در خاور دور بھ 
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پس از آنكھ بھ عنوان وقایعنگار ایاالت متحده ھلند منصوب شد، تاریخ انقالب بزرگ . خطر انداختھ بود
چنانكھ گفتیم، در مبارزه . را تقریبا بھ سبك التیني كالسیك و بھ طرزي با روح و دقیق نوشتكشور خود 

پس از گرفتاري، بھ . میان اولدنبار نولت و موریس ناسویي، وي مانند آرمینیوس طرفدار آزادي بود
پس از ; زنش اجازه گرفت كھ شریك زندان او باشد. خطاھاي خود اعتراف كرد، و بھ حبس ابد محكوم شد

گروتیوس بھ پاریس گریخت . سھ سال، او را در صندوق كتاب پنھان كرد و از زندان رھایي بخشید
ضمن آنكھ جنگ سي سالھ در آلمان . و موفق بھ دریافت مستمري مختصري از لویي سیزدھم شد) ١۶٢١(

). ١۶٢۵( بشدت جریان داشت، گروتیوس در فقر و فاقھ كتابي تحت عنوان قانون جنگ و صلح نگاشت
  :وي از این كتاب چنین مینویسد

میبینیم كھ ھمھ كشورھاي مسیحي چنان در جنگ كردن آزادند كھ ملتھاي وحشي از آن شرم دارند، زیرا بھ 
و ھنگامي كھ سالح بر میگیرند، اعتنایي بھ ; دالیل بیارزش یا بدون ھیچ دلیلي، بھ جنگ متوسل میشوند

یي چنین میپندارند كھ بشر اجازه دارد، بدون مانع، ھر گونھ جنایتي كھ قوانین آسماني یا بشري نمیكنند گو
  . میخواھد مرتكب شود

ماكیاولي گفتھ بود كھ كشورھا نمیتوانند پایدار بمانند مگر آنكھ مردمانشان از قید اطاعت قوانین اخالقي 
بھ خاطر منافع كشور، و تا  سیاستمداران باید معموال بھ نمایندگي از طرف ملت آماده باشند كھ. آزاد شوند

زیرا كشورھا ھنوز در مرحلھاي جنگي شبیھ . جایي كھ میخواھند، دروغ بگویند، دزدي كنند، و آدم بكشند
گروتیوس . ھاي پیش از پیدایش كشورھا بھ سر میبرند، و قانوني جز صیانت نفس نمیشناسند مرحلھ خانواده

ن ساختگي رھا شوند، اما آنھا را موظف بھ رعایت قانون تصدیق میكند كھ دولتھا میتوانند از قید قوانی
نداي عقل سلیم، كھ فساد اخالقي، یا لزوم اخالقي، ((بھ عقیده او، این قانون عبارت است از . طبیعي میكند

كھ [ ثابت میكند]ھر عملي را در نتیجھ توافق یا عدم توافق آن با طبیعت معقول نشان میدھد، و بنابراین 
از این رو، قانون طبیعي .)) ھ دستور خداوند، یعني خالق طبیعت، ممنوع یا مستحسن استچنین عملي ب

عبارت است از مجموعھ حقوق و وظایفي كھ از طبیعت ذاتي بشر، بھ عنوان موجودي عاقل در جامعھ، 
آنچھ براي بقا و شركت او در جامعھ الزم است ھمین حق طبیعي اوست كھ مرھون طبیعتش . ناشي میشود

  . دولتھا باید این حقوق را محترم بدانند. ھ شمار میآیدب

بھ عقیده حقوقدانان رومي، مقصود از حقوق . گروتیوس میگوید كھ قانون طبیعي باید تابع حقوق مردم باشد
ھنگامي كھ امپراطوري روم منقرض شد، حقوقدانان . مردم حقوقي بود كھ در تابعیت روم یافت نمیشد

در نظر گروتیوس، حقوق . در مورد روابط دولتھا با یكدیگر استفاده كردند قرون وسطي از آن حقوق
مذكور بھ صورت مجموعھ مبھمي از مقررات و قیودي درآمد كھ مترقیترین دولتھا معموال آنھا را در 

وي بر روي این دو شالوده، یعني قانون طبیعي و حقوق مردم، ساختمان . روابط مشترك خود بھ كار میبرند
  . خود را بنیان نھاد كھ عبارت از نخستین بیانیھ درباره حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بودفرضي 

ھا، مانند  وي از این نكتھ آگاه است كھ گروه. گروتیوس بھ طور كلي جنگ را بھ ھیچ وجھ ممنوع نمیداند
با ھر وسیلھاي كھ باشد حیوانات، ھنگامي كھ جان یا گرامیترین دارایي خود را در معرض خطر میبینند، 

و اگر ممكن شود، با بحث یا قانون، و اگر این دو نیز موثر نیفتاد، با ھر قدرتي كھ در ; از خود دفاع میكنند
  . اختیار دارند بھ مبارزه میپردازند

در نتیجھ، دولتي كھ خود را در چنین وضعي ببیند حق دارد كھ براي دفاع از جان و مال اتباعش بھ جنگ 
  . متوسل شود

ھمچنین اگر بھ طور واقعي یا ; اما جنگ بھ خاطر پیروزي یا غارت یا تصرف اراضي ظالمانھ است
را بر قومي بدون رضاي آنھا تحمیل كنند عملي نادرست انجام دادھاند  نیكوكاريتصنعي بخواھند حكومت 

بعضي از : ((گروتیوس میگوید. جنگھایي كھ بھ منظور جلوگیري از جنگ صورت میگیرند ظالمانھاند
این است كھ قوانین بین الملل تنھا بھ نویسندگان اصلي را اقامھ كردھاند كھ ھرگز پذیرفتھ نخواھد شد، و آن 
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. دولتي اجازه میدھد علیھ دولت دیگري بھ جنگ پردازد كھ مقتدر شدن تدریجي آن باعث وحشتش بشود
شاید، در صورت مصلحت، چنین تصمیمي بتوان گرفت، اما ھرگز اصول عدالت را نمیتوان بھ نفع آن 

  . شان ظالمانھ میآیند شركت نكنندافراد موظفند در جنگھایي كھ بھ نظر.)) اقامھ كرد

بھ فرض اینكھ جنگ عادالنھ باشد، ھر ملتي كھ وارد جنگ شود حقوقي دارد و میتواند نیرنگ بھ كار برد، 
اما ملت، عالوه بر حقوق، وظایفي . تالفي بھ مثل كند، غنیمت بھ دست آورد، و اسیران را بھ كار بگمارد

آن را اعالم كند، و ھر عھدنامھاي را با ھر كس كھ باشد محترم مثال باید قبل از شروع جنگ . ھم دارد
در پیروزیھا، جان زنان، كودكان، پیران، و در حقیقت جان ھمھ كساني كھ خارج از صحنھ نبردند ; بشمارد

گروتیوس از واقعھاي . اسیران را میتوان بھ صورت برده درآورد، اما آنھا را نباید كشت; باید بخشیده شود
ھ ترقي بھ شمار میرفت خشنود بود، و آن این بود كھ مسیحیان و مسلمانان دیگر اسیران ھم مذھب كھ نشان

  . خود را بھ صورت برده در نمیآوردند

بدانیم، چھ )) نداي عقل سلیم((اگر قانون طبیعي را . این بحث اگر چھ عالي و مالیم بود، نقایصي داشت
ورھا این مسئلھ بھ وسیلھ دولتي كھ مجھز بھ قوه قھریھ كسي میتواند بگوید كدام حق درست است در كش

سرانجام، مردم مجبورند بنابر دستور رفتار كنند، زیرا قانونگزار میتواند مردم ; است حل و فصل میشود
قانون بین الملل . زور باعث ایجاد حق نیست، ولي قانون را بھ وجود میآورد; را بھ رعایت آن وا دارد

ضمنا قانون بین الملل ; ن بینالملل است كھ بھ پشتیباني یك قواي بین الملل تشكیل شودمستلزم وجود یك مقن
اگر . ھاي قابل نقضي باشد كھ دولتھاي عضو عجالتا آنھا را بپذیرند باید شامل قیود متوسط و موافقتنامھ

تداري است كھ را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم، این خود نیز مستلزم وجود مرجع صالحی)) قانون ملل((
اما چنین مرجعي در كجاست در اروپا در چین در كشورھاي اسالمي و آیا ; مترقیترین آنھا را نام ببرد

دولت میتواند بھ اتباع خود اجازه دھد كھ خودشان در مورد عادالنھ بودن یا نبودن یك جنگ داوري كنند 
  . زھاي بدھداگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتي قوي باشد، میتواند چنین اجا

; ھزاران جنگ غیر عادالنھ روي داده بودند. این كتاب اگر چھ منطقي نبود، وجود آن ضروري مینمود
; خوب بود كھ كسي با تصریح قیودي كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشد آدمكشي قانوني را تعدیل كند

كھ كسي براي اسیران و خوب بود ; خوب بود كھ جنگ بھ عنوان وسیلھ پیروزي یا غارت محكوم شود
اما ; جنگ سیسالھ بھ این تمایزات و تقاضاھا خاتمھ داد. اشخاصي كھ در جبھھ نبرد نبودند استرحام كند

  . ھنگامي كھ آن جنون تخفیف یافت، كتاب گروتیوس با توجھ بھ اوضاع آلمان بیشتر موجھ بھ نظر آمد

گروتیوس را قطع كرد، و این نویسنده، كھ ریشلیو، كھ تصمیم داشت وارد جنگ سي سالھ شود، مستمري 
اوكسنتیرنا او را بھ عنوان سفیر كبیر سوئد  ١۶٣۵در سال . زندگیش بھ خطر افتاده بود، بھ ھامبورگ رفت

تنفري كھ ; اما گروتیوس، مانند اكثر فیلسوفان، با تفكر بیشتر مانوس بود تا با مردم. بھ پاریس فرستاد
 ١۶۴۵و در سال ; سبت بھ مازارن داشت در دیپلماسي او تاثیر كردنخست نسبت بھ ریشلیو و سپس ن

ملكھ كریستینا از او دعوت كرد كھ بھ دربار بیاید، و مستمري . دوباره آرامش خود را در میان كتابھا یافت
ملكھ وسایل عبور او را . اما او از ملكھ اجازه گرفت كھ بھ آلمان برود; مناسبي نیز در حق او مقرر فرمود

طوفاني كشتي او را بھ ساحل راند، و گروتیوس از تكان و سرماخوردگي آسیب دید و . ز لوبك فراھم آوردا
  . ، در شصت و دو سالگي، در روستوك درگذشت١۶۴۵در بیست و نھم اوت 

دویست و شصت و ھفت سال بعد، ھلند آزادیخواھي او را بخشید و مجسمھ یادبود او را در محل تولدش 
، نمایندگان كشورھاي متحد امریكا در كنفرانس بین المللي صلح در ١٨٩٩در سال ). ١٨٨۶(نصب كرد

  . الھھ، بھ پاس اینكھ كتابش تا مدتي از استبداد پادشاھان كاستھ بود، حلقھاي سیمین بر روي گورش نھادند

V- كشیش اپیكوري  
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پیش از بحث درباره دكارت، براي آخرین بار توقف میكنیم و بھ مالحظھ راز كشیشي كاتولیك كھ فلسفھ 
این خود تا اندازھاي دلیل تكامل عقالني اروپا بود كھ آن فیلسوف یوناني و . اپیكور را احیا كرد میپردازیم

ن ھنگام، ضمن تنفر عمومي از نماینده لذت پرستي، كھ نامش قرنھا مترادف با كافر و ملحد بود، در ای
ارسطو، بر اثر افكار مردي پرھیزگار و گیاھخوار كھ از سختیھاي دوران روزه بزرگ درگذشت، مقامي 

  . ارجمند یافت

در شانزده . پیرگاسندي، كھ فرزند مردي كشاورز بود، در حدود دیني، در پرووانس، بھ فعالیت پرداخت
منصوب شد و در ) ادبیات(داد كھ جھت تعلیم معاني و بیان  سالگي چنان ھوش و فراستي از خود نشان

سپس كشیش شد و ریاست كلیساي شھر . بیست و پنج سالگي بھ مقام استادي فلسفھ در دانشگاه اكس رسید
علیھ ارسطو بھ رشتھ )) تمرینات پارادوكسي((تا این ھنگام كتابي پرشور حاوي . دیني را بھ عھده گرفت

 ١۶٢۴قسمت بیشتر آن را بھ توصیھ دوستان سوزاند، اما قسمتھایي را كھ در سال . تحریر درآورده بود
انتشار داد در تایید ھیئت كوپرنیكي، اعتقاد لوكرتیوس بھ اصل قسمت ناپذیرھا، و فلسفھ اخالقي اپیكور 

و گاسندي امكان داشت كھ شھید شود، ولي چنان جوان خوبي بود، چنان محجوبانھ رفتار میكرد، . بودند
چنان در اجراي وظایف مذھبي خود مراقبت نشان میداد كھ بھ خاطر كسي خطور نمیكرد كھ او را 

را قبول داشت و آن اینكھ نتایجي كھ در ظاھر بھ )) دو حقیقت((وي در سراسر عمر خود اصل . بسوزانند
آیین و تشریفات حال آنكھ در مذھب میتوان ھنوز از . وسیلھ عقل تحمیل شدھاند، در فلسفھ مورد قبولند

  . گاسندي از یك كار دو نتیجھ متناقض میگرفت. رسمي مانند فرزند مطیع كلیسا پیروي كرد

درباره این موضوع . وي بنا بھ دعوت مرسن، دوست دكارت، اعتراضات شدیدي بھ فلسفھ دكارتي كرد
شد، اما پس از گاسندي استاد ریاضیات در كولژروایال پاریس  ١۶۴۵در سال . بعدا سخن خواھیم گفت

در اینجا بھ نوشتن آثار عمده خود، . مدت كوتاھي، بر اثر بیماري ریوي، بھ سرزمین آفتابي دیني بازگشت
سبت بھ مذھب كاتولیك ھمچنان گاسندي ضمن آنكھ ایمان خود را ن .پرداختكھ ھمگي درباره اپیكور بودند، 

   اتمیسم،ابراز میداشت، ماتریالیسم، 

اما پس از این علت محركھ، . ھمھ چیزھا خداست)) علت نخستین((بھ عقیده او، . بھ زبان التیني شرح میداد
ھر گونھ علمي از احساسات ناشي میشود و از . وانین و قواي ذاتي خود پیش میروندھمھ چیز بھ وسیلھ ق

یا عقاید عمومي بھ منزلھ ابزارھاي مفید اندیشھاند، اما قرینھ )) كلیات. ((خود داراي جوھر انفرادي است
  . عیني ندارند

ظر میرسد كھ حافظھ روح، بدون شك، جاویدان و غیر ھادي است، اما ظاھرا متكي بر جسم است، و بھ ن
اما لذتھایي كھ . لذت جنسي، اگر بھ طرزي احتیاط آمیز معتدل باشد، مخالف اخالق نیست. عمل مغز است

البتھ خود گاسندي . مثال ریاضیات باعث نشاط مفرط میشود; كمتر از ھمھ مضرند لذتھاي فكري ھستند
رعكس، زندگي فوق العاده پرھیزگارانھاي فلسفھ اپیكور را قبول داشت، اما بھ لذت جسماني معتاد نبود ب

وي پس از یك دوره طوالني روزه گیري بھ تب مبتال شد، و در نتیجھ سیزده بار حجامت كھ بھ . داشت
  ). ١۶۵۵(توصیھ پزشكان انجام گرفت، كارش ساختھ شد

دوالنكلو  فونتنل، سنت اورمون، و نینون. مولیر و سیراتو دو برژراك جزو شاگردان او در پاریس بودند
الك ممكن است بعضي از . ھابز از گفتگو با او استفاده برد. فلسفھاش را بدون عقاید مذھبي او پذیرفتند

ھاي دوست خود و شاگرد گاسندي اقتباس كرده باشد كھ  اصول روانشناسي ھیجان انگیز خود را از گفتھ
نیوتن . سفھ گاسندي منتشر كردكتابي تحت عنوان خالصھ فل ١۶٧٨فرانسوا برنیھ نام داشت و در سال 

عقیده گاسندي را درباره اتم بر عقیده دكارت درباره ذرات ترجیح داد و در آثار آن كشیش پرووانسي 
در قرن ھیجدھم، فلسفھاي مادي كھ در آثار . اطالع مختصري مربوط بھ قوه جاذبھ زمین بھ دست آورد

ارسطو و فلسفھ دكارت، بھ علم و تجربھ میداد باعث گاسندي نھفتھ بود، و اھمیتي كھ وي، در مقابل منطق 
پس چھ . شد كھ در نظر نویسندگان دایرھالمعارف ارجمندتر از ھمھ متفكران، غیر از دكارت، جلوه كند
  عاملي سبب شد كھ دكارت تا یك قرن بھ صورت سرچشمھ رودي عظیم در فلسفھ جدید درآید 
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VI - ١۶۵٠-١۵٩۶: رنھ دكارت   

ت در مكتب یسوعیان تربیت یافت، كھ محل حركت و محرك بدعتگزاران فرانسوي از نخست آنكھ دكار
، چكشھایي ساختھ شدند كھ بعدا آن را خراب [ھیكل]در . ((دكارت تا ولتر و رنان و آناتول فرانس بود

ا مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت، و او این بیماري ر. وي در الھھ، در تورن تولد یافت.)) كردند
در كودكي چنان رنگپریده و ضعیف بود و چنان رقت آور سرفھ میكرد كھ پزشكان در . از وي بھ ارث برد

وي حیات . یكي از پرستاران از او نومید نشد و او را گرم نگاه داشت و شیر داد. معالجھ او فرو ماندند
  خود را باز یافت، و شاید بھ ھمین سبب بود كھ رنھ 

   

  

پدرش وكیل دادگستري و مردي ثروتمند و مشاور . نامیده شد))) دوباره تولد شده((یا رناتوس، بھ معناي (
  . فرانك ساالنھ براي فرزند بھ جاي گذاشت ۶٠٠٠پارلمان رن بود، و پس از مرگ، درآمدي معادل 

ضیداني مشھور، رنھ در ھشت سالگي وارد مدرسھ یسوعي الفلش شد كھ، بھ قول آزاد فكري پرشور و ریا
ھا ھم نمیتوانست تا آن اندازه  ظاھرا پایھ او را در ریاضي چنان قوي كرد كھ وي در بیشتر دانشگاه((

آموزگارانش ضعف جسماني و قوت عقالني او را تصدیق كردند و بھ او اجازه دادند كھ بعد از .)) بیاموزد
دكارت . ا را یكي پس از دیگري مطالعھ میكندبیدار شدن مدت بیشتري در بستر بماند، و دیدند كھ وي كتابھ

در ھمھ سرگردانیھاي فلسفي خود ھرگز از تمجید و تحسین یسوعیان باز نایستاد، و آنان نیز بھ نوبھ خود 
  . بھ شك و تردیدھاي او با اغماضي پدرانھ نگریستند
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دھد، زیرا ھنوز نسبت بھ  در ھفده سالگي براي تفریح بھ پاریس رفت، ولي دریافت كھ كاري نمیتواند انجام
اما مانند ریاضیدان پرشوري بھ قمار پرداخت، و تصور میكرد میتواند با معلومات خود . زنان بیعالقھ بود

از آنجا بھ دانشگاه پواتیھ رفت و در قانون مدني و قانون كلیسایي . بانك كازینو را ورشكست كند
را بازیافت، دوستان را با نام نویسي در لشكر پس از آنكھ سالمت و قوت خود . ھایي گرفت دانشنامھ

ھنگامي كھ جنگ سي سالھ تشدید شد، دكارت بھ قواي ). ١۶١٨(موریس ناسویي غرق تعجب كرد
  . شركت جست)) كوه سفید((بنا بھ قول غیر موثقي، وي در نبرد . ماكسیمیلیان، دوك باویر، پیوست

فرارسیدن زمستان باعث وقفھ در كشتار میشد، ھاي درازي كھ  ضمن این مبارزات، و مخصوصا طي ماه
در نویبورگ ) ١۶١٩دھم نوامبر (روزي . دكارت بھ مطالعات خود، مخصوصا در ریاضیات، ادامھ داد

پنھان ) كھ شاید اطاق مخصوصا گرمي بود)) (گرمخانھاي((از سرما گریخت و در ) نزدیك اولم در باویر(
من آنھا برقھایي مشاھده كرد و رعدھایي شنید، و بھ نظر او خود او میگوید سھ بار خواب دید و ض. شد

بیرون )) گرمخانھ((ھنگامي كھ از آن . چنین آمد كھ فرشتھاي آسماني فلسفھ جدیدي را بھ او الھام میكند
آمد، بنا بھ قول خودش، ھندسھ تحلیلي را وضع كرده و راھي براي استعمال روش ریاضي در فلسفھ یافتھ 

  . بود

تقریبا . بھ فرانسھ بازگشت، امور مالي خود را سروساماني داد، و دوباره آھنگ سفر كرد ١۶٢٢در سال 
رفت، دین خود را نسبت بھ حضرت ) بھ قول بعضي پیاده(از ونیز تا لورتو ; یك سال در ایتالیا بھ سر برد

ت گالیلھ نرفت، از فلورانس گذشت، ولي بھ مالقا. دید ١۶٢۵مریم ادا كرد، و رم را ضمن جشني در سال 
سپس ھمراه ژرار . در این شھر، در ییالق، بھ مطالعات علمي خود ادامھ داد. و بھ پاریس بازگشت

در اواخر آن سال بھ ). ١۶٢٨(دزارگ، ریاضیدان و مھندسي نظامي، جھت محاصره الروشل حركت كرد 
  . عمر را در ھلند گذرانیدھلند رفت و، بھ استثناي مسافرتھاي تجاري كوتاھي بھ پاریس، تقریبا باقي 

بھ سبب آنكھ دالیلي براي تردید در بسیاري چیزھا ((شاید . درباره عزیمت او از فرانسھ اطالعي نداریم
میترسید كھ بھ داشتن عقاید بدعت آمیز متھم شود، و حال آنكھ در آنجا دوستان روحاني )) نشان داده بود،

از كند، و امیدوار بود كھ شاید ھم میخواست از دوست و دشمن احتر. بسیاري مانند مرسن و برول داشت
زندگي كند تا بھ فلسفھاي كھ در درونش ) ولي نھ عقالني(در سرزمیني بیگانھ در انزواي اجتماعي 

دكارت از ازدحام و اراجیف پاریس تنفر داشت، ولي در آمستردام بھ رفت و آمد زیاد . میجوشید شكلي بدھد
در میان ازدحام ((خود او میگوید در اینجا . نمیدادھاي شھر از ھمھمھ آن میكاست، اھمیت  مردم، كھ ترعھ

چنان منزوي و تنھا زندگي كند كھ گویي در میان بیابانھاي دوردست )) میتوانست((قومي بزرگ و فعال 
شاید ھم براي اختفاي بیشتر بود كھ ظرف بیست سال بعد محل اقامت خود را بیست و چھار بار .)) است

تردام، از آنجا بھ دونتر، دوباره بھ آمستردام، و سپس بھ اوترشت رفت، اما از فرانكر بھ آمس; تغییر داد
وي با عایداتي كھ داشت میتوانست بھ راحتي در قصر . معموال كنار دانشگاه یا كتابخانھاي اقامت میكرد

دكارت از ازدواج خودداري كرد، ولي معشوقھاي گرفت كھ برایش . كوچكي با چند مستخدم زندگي كند
ھنگامي كھ این كودك در پنج سالگي درگذشت، دكارت بھ شیوھاي انساني اشك ریخت، و ما . آورد دختري

. اگر او را نسبت بھ امور جھاني خونسرد و بیعالقھ بدانیم، در اشتباھیم; از شنیدن این مطلب خشنودیم
خالق قرار میگیرد چنانكھ بعد خواھیم دید، دكارت بسیاري از احساساتي را كھ مورد انتقاد آموزگاران ا

  . خود او از این احساسات عاري نبود، و تابع غرور، خشم، و خودپسندي بود. موجھ میداند

ریاضیات، فیزیك، : مالحظھ كنید بھ چھ علومي میپرداخت. معلومات او ناشي از روحیھ غرور آمیزش بود
امروزه چھ كسي را . الھیات نجوم، تشریح، فیزیولوژي، روانشناسي، فلسفھ، معرفت شناسي، علم اخالق، و

یاراي آن است كھ این ھمھ علم را بیاموزد براي این منظور، دكارت مایل بھ گوشھنشیني بود، آزمایش 
میكرد، معادلھ و نمودار میساخت، در فكر فرار از دست دستگاه تفتیش افكار یا آرام كردن آن بود، و 

  . في را در زندگي خویش، بھ كار بردمیكوشید كھ روش ریاضي را در فلسفھ خود، و روش فلس
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، دكارت نخستین اصلي را اعالم داشت روشاز كجا میبایستي شروع كند در رسالھ معروف بھ گفتار در 
خصوصا آنكھ رسالھ ; شمني با او برانگیزدكھ بھ تنھایي كافي بود ھمھ طرفداران اصول دیرین را بھ د

گذشتھ از این، اول . مذكور بھ زبان ساده فرانسوي نوشتھ شده بود، و ھمھ كس میتوانست آن را درك كند
دكارت در این رسالھ چنین نوشتھ است كھ میخواھد ھمھ . را زنده و مجذوب كننده بود) من(شخص مفرد 

. رسطو، را كنار بگذارد، و ھمھ چیز را مورد تردید قرار دھداصول را رد كند، ھمھ مراجع، مخصوصا ا
اصولي كھ من در جواني .. علت عمده خطاھاي ما در پیشداوریھاي زمان كودكي ماست: ((ھمچنین میگوید

اما اگر ھمھ چیز را مورد تردید قرار میداد، .)) آنھا را پذیرفتم، بیآنكھ درباره حقیقت آنھا تحقیق كرده باشم
میتوانست شروع كند، از آنجا كھ دكارت عاشق ریاضیات، و بیش از ھمھ چیز شیفتھ ھندسھ بود، و از كجا 

با نبوغ خود تغییراتي در آن وارد میكرد، مایل بود كھ بدان وسیلھ، و بنا بر شك و تردید ابتدایي و مطلق 
قبول باشد، و در این باره خود، اصلي را بیابد كھ، مانند بدیھیات اقلیدس، بھ فوریت و بھ طور كلي قابل 

ارشمیدس براي بیرون آوردن كره زمین از محل خود و انتقال آن بھ جاي دیگر، تقاضا كرد كھ : ((مینویسد
اگر بتوانم فقط چیزي را بیابم كھ مسلم و غیرقابل بحث . فقط یك نقطھ ثابت و غیر قابل حركت بھ او بدھند
دكارت با شوق و شعف بسیار بھ آنچھ كھ .)) داشتھ باشم باشد، من نیز حق دارم آرزوھاي دور و درازي

وي این جملھ را نھ بھ  .استكھ مشھورترین جملھ فلسفي .)) میاندیشم، پس ھستم: ((دلش میخواست پي برد
ي آني و غیر قابل انكار، و بھ مثابھ واضحترین و روشنترین تصوري عنوان قیاس، بلكھ بھ عنوان تجربھا
  . كھ میتوانیم داشتھ باشیم، بھ كار برد

تصورات ما باید بھ نسبت نزدیك شدن بھ این كشف یا شھود نخستین این ادراك مستقیم از لحاظ وضوح و 
دید، این بود كھ مفاھیم جدید دكارت در فلسفھ، ارغنون ج)) روش. ((روشني مورد بررسي قرار گیرند

مركب را بھ اجزاي تشكیل دھنده آنھا تجزیھ و تحلیل میكرد تا اینكھ عناصر ساده نشدني بھ صورت 
تصوراتي ساده، روشن، و مشخص درمیآمدند، و نشان میداد كھ چنین تصوراتي اساسي ممكن است از 

از طرف دیگر، باید بكوشیم كھ از . ادراك نخستین موجودي كھ فكر میكند ناشي شود یا بر آن متكي باشد
  . این ادراك نخستین ھمھ اصول اساسي فلسفھ را استنتاج كنیم

دكارت انقالب دیگري در فلسفھ بھ وجود آورد، و آن این بود كھ چیزھاي خارجیاي را كھ ظاھرا معلوم 
; شف مجدد فرد شدنھضت رنسانس باعث ك. بودند بھ عنوان مبدا نپذیرفت، بلكھ خود ادراك را قبول داشت

بھ وضوح میبینم كھ چیزي جز فكر : ((وي میگفت. دكارت فرد را بھ منزلھ محل حركت فلسفھ خود شمرد
اگر از ماده شروع كنیم و از طریق مراحل زندگي آلي بھ بشر برسیم، شاید، .)) خود را نمیتوانم بشناسم

تنھا فكر ; ماده را فقط از راه فكر میشناسیماما . تحت تاثیر منطق پیوستگي و اتصال، فكر نیز مادي بدانیم
در اینجا اصالت تصور بھ مفھوم جدید آغاز میشود، نھ اصالت . است كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود

تصور بھ معناي اخالقي، بلكھ بھ عنوان فلسفھاي شروع آن حقیقت فوري تصورات است، نھ چیزھایي كھ 
ت موضوع اصل و ماھیت و حدود معرفت را در فلسفھ جدید دكار. بھ وسیلھ تصورات شناختھ شدھاند

تحقیق مفیدتري از آن كھ ھدفش تعیین ماھیت و حدود معرفت بشري : ((اروپا بھ دست میدھد و میگوید
جھان ((از این تاریخ تا سھ قرن بعد، فیلسوفان از خود میپرسیدند كھ آیا .)) است نمیتوان پیشنھاد كرد

ز صورت یا مثال چیز دیگري باشد ھمان گونھ كھ پرداختن از جسم بھ روح با ممكن است غیر ا)) خارجي
ھر فرضیھاي كھ ھم منطبق با منبع ظاھرا مادي و عملي احساسات، و ھم منطبق با ماھیت ظاھرا غیر 

شروع كرد، نمیتوانست از فكر بھ )) خود((مادي تصورات باشد دشوار است، دكارت نیز، پس از آنكھ از 
فكر چگونھ میتواند دریابد كھ احساسي كھ حاكي از جھاني خارجي است چیزي غیر از . ازداشیا بپرد

است و چگونھ میتواند بھ احساسات، كھ غالبا ما را فریب میدھند، یا بھ تصورات ) فكر(حاالت خود آن 
ي كھ در بھ نظر میآیند، اعتماد كند، در صورت)) حقیقي((و در بیداري )) بیحقیقت((ذھني، كھ در خواب 

، از خداوندي ))من گرایانھ((ھر دو حال واضح بھ نظر میرسند دكارت، براي گریز از قید این فرضیھ 
اما در این روش، كھ وي . استمدادي میكند كھ مسلما ھمھ دستگاه عصبي ما را جھت اغفال ما نیافریده است

توانست نامي از خدا ببرد دكارت بھ وسیلھ آن ھمھ عقاید دریافت شده را گستاخانھ رد میكرد، چگونھ می
نمیتواند وجود خدا را از دالیل قصدھاي او در جھان خارج ثابت كند، زیرا ھنوز وجود چنین دنیایي را 

 ))وجوديدلیل برھان ((از این رو خدا را ناشي از خود آگاه میداند، ھمچنانكھ آنسلم در . نشان نداده است
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دكارت میگوید كھ من تصوري از موجودي كامل، . در شش قرن پیش چنین عقیدھاي ابراز داشتھ بود
اما چیزي كھ وجود دارد بیشتر بھ . الزم، و جاویدان، كھ ھمھ چیز را میداند و ھمھ جا حاضر است، دارم

بنابراین، موجود كامل باید وجود را نیز جزو صفات خود . اردكمال نزدیك است تا چیزي كھ وجود ند
اگر خدا واقعا وجود نداشت، ممكن نبود .((و جز خدا كسي این فكر را در مخیلھ من ننھاده است; داشتھ باشد

بنابراین، . زیرا اگر خدا میخواست ما را فریب دھد، كامل نبود.)) فكر خدایي در سر من وجود داشتھ باشد
ھمچنین وقتي كھ بھ احساسات ما ; تصورات روشن و واضحي داریم، خدا ما را فریب نمیدھد وقتي كھ

  . اجازه میدھد كھ بھ دنیایي خارجي پي ببریم، ما را گول نمیزند

اگر این تصورات بھ وسیلھ عللي غیر از اشیاي جسمي تولید میشدند نمیدانم چگونھ :((در این مورد مینویسد
بدین .)) از اینجاست كھ باید تصدیق كنیم كھ اشیاي جسماني وجود دارند. ا میماندخدا از تھمت فریب مبر

ترتیب، فاصلھ میان فكر و ماده، و نفس عین بھ طرز شگفت انگیزي از میان میرود، و دكارت، با یاري 
بل خود علم، یعني اعتقاد متقن ما بھ جھاني منطقي، منظم، تابع قانون، و قا. خداوند، واقعگرا میشود

  . محاسبھ، تنھا بدان سبب ممكن میشود كھ خدا وجود دارد و نمیمیرد

بھ ھمان نسبت كھ افكار دكارت را دنبال میكنیم، میبینیم كھ عصر خرد، كھ ھمچون كودكي است، خود را با 
عنوان . وحشت از برابر خطرھاي اندیشھ واپس میكشد، و میكوشد كھ دوباره وارد زھدان گرم ایمان شود

تفكرات رنھ دكارت در فلسفھ اولي، كھ در : تفكرات بھ طرزي اطمینان بخش بھ این صورت در آمد رسالھ
رئیس دانشمند و برجستھ دانشكده مقدس ((آن وجود خداوند و خلود روح ثابت شده است، و این رسالھ بھ 

 ١۶۶٢لي در سال رئیس دانشكده این ھدیھ را پذیرفت، و. تقدیم شده است))) یعني سوربون(الھیات پاریس 
مقدمھ آن، مانند دیباچھ گفتار در روش، )). تا تصحیح شود((رسالھ مذكور جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد 

سرانجام، آزادانھ و بھ . امروزه، كھ آسایش اطمینان بخشي در گوشھ عزلت آرامي دارم : ((جسورانھ بود
ارت آنھا را از پنجره بیرون میافكند و سپس دك.)) طور جدي، بھ طرد كلي ھمھ عقاید پیشین خود میپردازم

اما نھ تنھا بھ خدایي عادل و توانا اعتقاد دارد، بلكھ معتقد بھ اراده آزاد انساني در . آنھا را از در وارد میكند
میان دستگاه ماشیني جھاني، و ھمچنین معتقد بھ روحي جاوداني علي رغم اتكاي ظاھري آن بھ جسمي 

ھم تابع منطق زنجیري ناگسستني از علت و معلول در جھان ماده و جسم باشیم،  ھر اندازه. فاني است
آزادي اراده ما یكي از آن تصورات ذاتي است كھ بھ اندازھاي روشن، صریح، و آني است كھ ھیچ كس 

تصوري كھ از خدا، خود . عمال منكر آن نیست، ولو آنكھ در فرضیات مجرد آن را مورد بحث قرار دھیم
ان، حركت، و بدیھیات ریاضي داریم ھمھ ذاتي ھستند، یعني روح نھ با حس یا تجربھ، بلكھ بر اثر فضا، زم

در این مورد شاید الك زبان بھ اعتراض میگشود و كانت از .(ماھیت و معقولیت خود آنھا را درك میكند
ند، تا زماني كھ اما این تصورات ذاتي ممكن است بھ صورت ناخود آگاه باقي بمان.)دكارت تمجید میكرد

بنابراین، روح محصول تجربھ نیست، بلكھ شریك فعال و . تجربھ آنھا را بھ صورت خود آگاه در آورد
. ، یعني قدرت استدالل، بھ وضوح غیر مادي است))روح معقول((این . مبتكر آن در تولید فكر است

. بھ ماده است ندارد تصورات آن طول، عرض، وضع، وزن، یا ھر گونھ خاصیت دیگري را كھ مربوط
این من، یعني روحي كھ بدان وسیلھ من ھمانم كھ ھستم، ذاتا متمایز از جسم است، و حتي شناخت آن ((

  . بنابراین، این فكر یا روح غیر مادي محققا میتواند پس از جسم زنده بماند.)) آسانتر از جسم است

شده بودند آیا میتوان گفت كھ دكارت چون  این نتایج كلیسا پسند صادقانھ بودند بھ منظور حفاظت وضع
مشتاق بود مطالعات علمي خود را بدون مزاحمت دیگران دنبال كند، از فلسفھ براي جلوگیري از حمالت 

امكان دارد كھ مردي الاقل در زمینھ فیزیك، ; دشمنان استفاده میكرد در این باره چیزي نمیتوانیم بگوییم
. ي، عالم خوبي باشد و در عین حال اصول اساسي مسیحیت را بپذیردشیمي، نجوم، و نھ در زیست شناس

مانع از آن نیست كھ بھ موضوعاتي ایمان داشتھ باشیم كھ از طرف ((دكارت در جایي میگوید كھ خرد
فصیح و  الیزابتمكاتبات او با شاھزاده خانم .)) خداوند بھ ما الھام شدھاند و مسلمتر از قطعیترین معلوماتند

در لیدن مالقات كرد،  ١۶٣٧سالماسیوس، كھ با او در سال . حاكي از عقاید پرھیزگارانھ و كلیسا پسند اویند
  . دانست)) متعصبترین كاتولیكھا((او را از 
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ف علم كرد، اطاقھاي خود را بھ صورت آزمایشگاه در با وجود این، دكارت ده سال آخر عمر خود را صر
روزي مھماني از او خواست كھ كتابخانھاش را بھ . آورد، و درباره فیزیك و فیزیولوژي بھ تحقیق پرداخت

گاه گاه مانند بیكن . وي نشان دھد، و دكارت بھ قطعھ گوشت سالھاي اشاره كرد كھ آن را تشریح كرده بود
. ، نتایج عملي بزرگي از این كار خواھد برد))بر طبیعت مستولي شود((اثر علم میگفت كھ اگر بشر بر 

اما در چند رشتھ علمي ; تاكید ذھني او و اعتمادش بھ استنتاج، غالبا او را بھ اخذ نتایج مشكوك وا میداشت
ون دكارت اصرار میورزید كھ بھ جاي تجریدات كیفي و مبھم فیزیك قر. بھ طرزي ابتكاري تحقیق كرد

دیدیم كھ وي چگونھ تحلیلي را تكمیل و حساب . وسطایي، توضیحات كمي بھ صورت ریاضي داده شوند
و تثلیث )) تضعیف مكعب((ھمچنین حل مسائل مربوط بھ . دیفرانسیل و انتگرال را طرح ریزي كرد

وف آن را بھ را بھ دست داد، و استعمال نخستین حروف الفبا را جاي مقادیر معلوم، و آخرین حر)) زاویھ
وي درباره . ظاھرا قانون انكسار نور را بدون توجھ بھ سنل كشف كرد. جاي مقادیر مجھول رایج كرد

نیروھایي كھ از ابزارھاي كوچكي چون قرقره، گاوه، اھرم، گیره، و چرخ ناشي میشوند مطالعات مفیدي 
او بود كھ پاسكال را بھ این فكر  شاید. انجام داد و قوانین مربوط بھ جبر، ضربھ، و گشتاور را كشف كرد

انداخت كھ بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع تقلیل مییابد، و حال آنكھ اشتباه میكرد كھ میگفت خال در ھیچ 
  . مكاني جز در سر پاسكال وجود ندارد

ھاي كروي بھ دور آن  دكارت معتقد بود كھ ھر جسمي در محاصره گرد بادھایي از ذراتي است كھ در الیھ
در مورد عبور نور از . میچرخند عقیدھاي كھ بھ فرضیھ جدید درباره میدانھاي مغناطیسي بیشباھت نبود

بھ وسیلھ عدسي چشم و تغییراتي را كھ در نور . اجسام مختلف، زاویھ انكسار را بھ درستي حساب كرد
گذشتھ از این، مسئلھ مربوط بھ اصالح انحراف كروي در دوربین نجومي را حل . حادث میشوند نشان داد

دكارت جنین را . كرد و عدسیھایي با انحناھاي بیضي یا ھذلولي ساخت كھ داراي چنین انحرافاتي نیستند
سرھاي جانوران مختلف را ((میگوید كھ خود او . تشریح كرد و آن را از لحاظ كالبد شكافي شرح داد

در مورد عكس العمل نیز )) تشریح كردم تا بدانم كھ حافظھ و تصویر و مانند آنھا از چھ ساختھ شدھاند
. آزمایشھایي كرد و دستگاھي را شرح داد كھ بھ كمك آن چشم بھ محض نزدیك شدن ضربھ، بستھ میشود

. بیھ فرضیھ ویلیام جیمز و كارل النگھ بھ وجود آوردوي فرضیھاي مربوط بھ احساسات ھیجان آمیز ش
، خود بھ خود و در ھمان )مثال دیدن یك جانور خطرناك(بدین معني كھ علت خارجي احساس ھیجان آمیز

. این ھیجان ضمیمھ عمل است، نھ علت آن. تولید میكند) ترس(و ھیجان مشابھي ) فرار(زمان عكس العمل 
ن آمیز را در فیزیولوژي بجوییم، و آنھا را بھ مثابھ عملیات ماشیني مطالعھ و ھاي احساسات ھیجا باید ریشھ
اما ھنگامي كھ با خرد تعدیل نشوند، میتوانند ; آنھا بھ خودي خود بد نیستند، بلكھ بھ نفع ما ھستند. بیان كنیم

ل، را میتوان بھ ھمھ جھان، جز خداوند و روح معقو. ما را اسیر خود كنند و شخصیت ما را از میان ببرند
دكارت، با توجھ بھ گالیلھ و دستگاه تفتیش افكار، مواظب است كھ این نظریھ را . منزلھ ماشین دانست

با فرض اینكھ خداوند ماده را آفریده و حركت را بھ آن ارزاني داشتھ است، : فرضي قلمداد كند، و میگوید
در جھان بدون . عوامل مختلف حركت میكند میتوان گفت كھ جھان براساس قوانین مكانیك و بدون دخالت

. خال حركت طبیعي ذرات مادي حركتي مستدیر خواھد بود و حالتي شبیھ گردشار یا گرداب تشكیل میدھد
خورشید، سیارات، و ستارگان ممكن اسب بر اثر جمع شدن ذرات در مراكز این گردشارھا بھ وجود آمده 

اي ریز قرار گرفتھ است نكتھاي كھ ھم چسبي و قوه جاذبھ را ھمچنانكھ ھر جسمي در محاصره اتمھ. باشند
میرساند ھر سیارھاي نیز در میان گردشاري از ذرات واقف است و اقمار خود را در مدارشان نگاه 

خورشید مركز گردشار عظیمي است كھ در آن سیارات در پیرامون خورشید بھ صورت دایره . میدارد
دانھاي بود، ولي وقتي كھ كپلر ثابت كرد كھ مدارھاي سیارات بھ این مطلب فرضیھ ھوشمن. میچرخند

  . از حیز اعتبار افتاد. صورت بیضي ھستند

دكارت عقیده داشت كھ اگر علم ما كامل بود، میتوانستیم نھ تنھا نجوم و فیزیك و شیمي، بلكھ ھمھ عملیات 
تنفس، گوارش، و حتي احساس . حیات را، بھ استثناي خود خرد، بھ صورت قوانین مكانیكي درآوریم

دكارت . مالحظھ كنید كھ این اصل چگونھ در كشف گردش خون توسط ھاروي موثر افتاد; مكانیكي ھستند
با كمال اطمینان این اصل مكانیكي را در مورد ھمھ عملیات جانوران بھ كار برد، زیرا حاضر نمیشد آنھا 

ھبي خود را مجبور میدید كھ این بیعدالتي را در حق شاید او از لحاظ مذ. را داراي قدرت استدالل بداند
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زیرا جاودانگي روح را متكي بر غیر مادي بودن فكر معقول دانستھ بود، و اگر ; جانوران روا دارد
و این مطلب اگر چھ باعث ناراحتي سگ ; جانوران نیز چنین افكاري داشتند، آنھا نیز جاویدان میشدند

  . ین را بر سر خشم میآورددوستان نمیشد، الاقل عالمان د

اما اگر جسم آدمي ماشین مادي باشد، روح غیر مادي چگونھ میتواند با نیروي غیر مكانیكي چون اراده 
آزاد بر روي آن اثر كند یا آن را تحت فرمان خود قرار دھد در اینجا بود كھ دكارت اعتماد خود را از 

روح و جسم را بھ طرق اسرار آمیزي تنظیم میكند كھ  دست داد و در پاسخ گفت كھ خداوند عملیات متقابل
خارج از فھم محدود ماست، و شاید روح بھ وسیلھ غده صنوبري كھ بھ طور مناسبي در وسط مغز قرار 

  . گرفتھ است بر روي جسم اثر میگذارد

نزد ھایي از تفكرات را پیش از انتشار،  عجوالنھترین عمل دكارت تقاضاي او از مرسن بود كھ نسخھ
گاسندي، در پاسخ، ادعاھاي دكارت را با . متفكران بفرستد و از آنان بخواھد كھ انتقاداتي بر آن بنویسند

این كشیش دلیلي را كھ دكارت براي اثبات وجود خدا آورده بود كافي . ادب مخصوص فرانسویان رد كرد
بنابر گفتھ . ھ ثبوت نرسانده استھابز اعتراض كرد كھ دكارت استقالل فكر را از ماده و مغز ب. نمیدانست

و اگر بھ مسائل . ... میگفت كھ دكارت خود را كامال وقف ھندسھ كرده است((ھاروي، ھابز در خلوت 
ھویگنس نیز با ھابز ھمعقیده بود و چنین میپنداشت كھ .)) فلسفي سرگرم نمیشد، بھترین مھندس در دنیا بود

  . ق آمیزي ساختھ استدكارت از تار و پودھاي فلسفي داستان اغرا

دلیرانھ فلسفي را خاطر )) روش((در این ھنگام آسان است كھ پس از سھ قرن بحث، نقایص این نخستین 
فكر تبدیل فلسفھ بھ صورتي ھندسي باعث شد كھ دكارت بھ روشي استنتاجي بپردازد، و در آن، . نشان كنیم

روشني، وضوح، و آني بودن عقیدھاي را . اشدعلي رغم آزمایشھایش، بھ طرزي بیپروا متكي بھ استدالل ب
دلیل صحت آن دانستن بھ زیان او تمام میشد، زیرا بر این اساس چھ كسي میتوانست منكر گردش خورشید 

بھ دور زمین شود اگر بگوییم خدا وجود دارد زیرا تصوري روشن و واضح از ذاتي كامل و نامحدود 
شن و واضح قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیدھد، داریم، و سپس دلیل بیاوریم كھ تصورات رو

در این صورت از نوعي استدالل دوراني و مشكوك، نظیر فرضیھ دكارت درباره مدارھاي سیارات، 
در این فلسفھ عقاید بسیاري وجود دارند كھ بھ مكتب مدرسي قرون وسطایي مربوطند و . استفاده كردھایم

شك و تردید مونتني اساسیتر و بادوامتر از شك و تردید دكارت بود، . ا رد كندخود دكارت میكوشید آنھا ر
  . زیرا مونتني ابتذاالت گذشتھ را رد كرد تا جایي براي اباطیل خود پیدا كند

مطالب دیگري وجود داشتند كھ باعث وحشت او از . با وجود این، در علم دكارت، شاید نھ در فلسفھ او
ر فرضیھ او راجع بھ دستگاه ماشیني جھان، سخني از اراده آزاد و معجزه در میان د. زجر و تعقیب میشدند

. در صورتي كھ دكارت عقایدي كلیسا پسند اظھار كرده بود; نبود، و این خود خطرھایي در برداشت
، كتاب عمده خود را، كھ عالم نام داشت، بھ )١۶٣٣ژوئن (دكارت پس از شنیدن خبر محكومیت گالیلھ 

سپس با كمال . نھاد، و حال آنكھ تصمیم گرفتھ بود ھمھ كارھا و نتایج علمي خود را در آن بگنجاندكناري 
  :تاثر بھ مرسن چنین نوشت

بھ اندازھاي در من تاثیر كرده است كھ تقریبا تصمیم گرفتھام ھمھ [ محكومیت گالیلھ]این عمل 
غلط باشد، ھمھ [ حركت زمین]اگر آن . ... مھاي خود را بسوزانم، الاقل آن را بھ كسي نشان ندھ دستنوشتھ

اما بھ ھیچ . غلط خواھند بود، زیرا آنھا موید یكدیگرند[ درباره دستگاه ماشیني جھان]اصول فلسفي من 
  . وجھ مطلبي منتشر نخواھم كرد كھ كلمھاي بر خالف میل كلیسا در آن باشد

  . ه بودنددر زمان مرگ او فقط قطعاتي چند از كتاب عالم بر جاي ماند

ھاي او ترشت  در حیات او، شروع حملھ از طرف كلیساي رم نبود، بلكھ از سوي علماي كالوني در دانشگاه
این اشخاص چنین میپنداشتند كھ دفاع او از اراده آزاد عملي بدعت آمیز و مخالف اصل تقدیر . و لیدن بود
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گذشتھ از این، چنین میگفتند كھ اگر . ارداست، و كیھان زایي مكانیكي او تا كفر و الحاد زیاد فاصلھ ند
جھان فقط با تكان نخستیني كھ خداوند بھ آن داده شروع بھ حركت كرده باشد، دیري نخواھد گذشت كھ 

، ھنگامي كھ یكي از استادان دانشگاه ١۶۴١در سال . نیازي بھ آن حركت مقدماتي خداوند نیز نخواھد بود
رت وئتیوس، رئیس دانشگاه، بزرگان شھر را بر آن داشت كھ او ترشت طرفدار روش دكارت شد، خیسب

دكارت بھ وئتیوس حملھ كرد، وئتیوس بھ او پاسخي تلخ داد، و . از انتشار فلسفھ جدید جلوگیري كنند
بزرگان شھر آن فیلسوف را بھ حضور خود خواندند، ولي دكارت از . دكارت بھ معارضھ با او برخاست

ھ صادر شد بھ ضرر او بود، اما دوستانش در الھھ مداخلھ كردند، و بزرگان حكمي ك. آمدن خودداري كرد
  . شھر ناچار دستور دادند كھ علنا ھیچ گونھ بحثي لھ یا علیھ افكار دكارت نشود

این زن با مادر خود، كھ او نیز . دكارت بر اثر دوستي با شاھزاده خانم الیزابت تسلي خاطري مییافت
ھنگامي كھ گفتار در روش انتشار یافت، آن . قا ملكھ بوھم بود، در الھھ میزیستالیزابت نام داشت و ساب

شاھزاده خانم، كھ نوزده سال بیش نداشت، آن رسالھ را با لذت بسیار خواند، و تعجب كرد از اینكھ فلسفھ 
فھ ممكن و دكارت ھنگامي كھ او را دید، مشعوف شد از اینكھ فلس; ممكن است تا آن اندازه قابل فھم باشد

  ). ١۶٨٠(سپس اصول فلسفھ را با عباراتي پروجد و مجاملھ آمیز بھ او تقدیم كرد. است زیبا باشد

حس میھن پرستي او با . دكارت، كھ مانند سابق از اقامت در ھلند خشنود نبود، چند بار بھ فرانسھ سفر كرد
در صدد یافتن شغلي  سپس). ١۶۴۶(تفویض مستمري تازھاي از طرف لویي چھاردھم برانگیختھ شد

در فوریھ . باعث شد كھ وي با وحشت بھ ھلند باز گردد) فروند(اداري برآمد، اما نزدیك شدن جنگ داخلي 
دعوتي از طرف كریستینا، ملكھ سوئد، دریافت داشت مبني بر آنكھ بھ آن كشور برود و بھ او فلسفھ  ١۶۴٩

زبان فرانسھ فصیحي نوشتھ شده بودند و نشان میدادند ھاي او، كھ بھ  دكارت تردید كرد، اما نامھ. بیاموزد
ملكھ دریاساالري را نزد او فرستاد تا او را . كھ آن زن از طرفداران اوست، وي را تحت تاثیر قرار دادند

دكارت بھ این . بھ رفتن بھ سوئد ترغیب كند، و سپس ناوي جنگي ارسال داشت تا او را بھ آن كشور ببرد
  . ر سپتامبر از آمستردام عازم استكھلم شدكار تن در داد و د

ولي او چون دید كھ ملكھ میخواھد سھ بار در ھفتھ و ھمیشھ در ساعت ; دكارت را با اعزاز تمام پذیرفتند
علت آن بود كھ دكارت مدتھا عادت داشت كھ دیر از خواب . پنج صبح تعلیم بگیرد، بھ وحشت افتاد

وافقت كرد و در آن صبحھاي زمستان از میان برف گذشت و بھ تا دو ماه با برنامھ ملكھ م. برخیزد
سرما خورد و بھ ذات الریھ مبتال شد، و در یازدھم آن ماه، پس از  ١۶۵٠در اول فوریھ . كتابخانھ او رفت

  . شركت در آخرین مراسم كلیساي كاتولیك، دیده از جھان فرو بست

اما شھرت او چندین سال پیش .)) پنھان شده استكسي خوب زیستھ است كھ خوب : ((شعار دكارت این بود
ھا فلسفھ او را نمیپذیرفتند و روحانیان در زھد و پرھیزگاري  اگر چھ دانشگاه. از مرگش عالمگیر شده بود

او آثار بدعت میدیدند، دانشمندان از ریاضیات و فیزیك او تمجید میكردند، و اشخاص با سلیقھ در پاریس 
)) زنان دانشمندي((مولیر . زبان فرانسھ روشن و شیوایي نوشتھ شده بودند، میخواندندكتابھاي او را، كھ با 

مسخره )) نمیتوانستند خلئي را تحمل كنند((را كھ در سالنھا درباره گردشارھاي دكارت سخن میگفتند ولي 
عضاي خود یسوعیان تا این ھنگام درباره شاگرد باھوش خود اغماض میكردند و حتي جلو یكي از ا. میكرد

، چشم از حمایت او پوشیدند و در سال ١۶۴٠اما پس از سال . را كھ بھ او حملھ كرده بود گرفتھ بودند
بوسوئھ و فنلون دلیلھاي او را . ، بھ اتفاق دیگران، آثارش را جزو كتابھاي ممنوع اعالم كردند١۶۶٣

. باید ایمان را بر خرد متكي كرددرباره معتقدات اساسي مسیحیان با خشنودي پذیرفتند، ولي گفتند كھ ن
  . پاسكال اتكا بھ خرد را بھ مثابھ نیي میدانست كھ بر اثر باد میلرزد

فونتنل قضیھ را بدین . در واقع ھمین اعتماد دكارت بھ خرد بود كھ اساس فكري اروپا را در ھم ریخت
اد، روشي كھ از فلسفھ كھ روش تازھاي در استدالل بھ دست ما د... دكارت است : ((صورت خالصھ كرد

او شگفت انگیزتر است، و قسمت عمده آن، بنا بر قوانیني كھ خود بھ ما آموختھ است، غلط یا بسیار 
شك و تردید دكارت براي فرانسھ و براي قاره اروپا بھ طور كلي ھمان كاري را .)) مشكوك بھ نظر میآید
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كھ فلسفھ را از چنگال زمان بیرون آورد و آن را  انجام داد كھ بیكن براي انگلستان انجام داد، بدین معني
دلیرانھ بر روي دریاي آزاد رھا كرد، ولو آنكھ خود او بزودي بھ عقاید اطمینان بخش و عادي دیرین 

لویي چھاردھم، یعني درخشانترین دوره )) قرن بزرگ((در طي . خرد بھ موفقیتي آني نایل نیامد. بازگشت
  . مقدس ھنوز اعتبار داشتندتاریخي فرانسھ، سنت و كتاب 

این دوره عصر پورروایال، پاسكال، و بوسوئھ بود، نھ عصر و وارثان دكارت، اما در ھلند، ھمان دوره 
  . عصر اسپینوزا و بل، و در انگلستان روزگار ھابز و الك بود

  . اندك اندك بذر جوانھ میزد

و فلسفھ . سبك او بھ منزلھ بدعتي نیروبخش بود. آثار دكارت تا حدي در ادبیات و ھنر فرانسھ تاثیر كردند
بندرت فیلسوفي . او بھ زبان عامیانھ نوشتھ شده و بھ طور خطرناكي در دسترس ھمگان قرار گرفتھ بود

گویي ; دیده شده بود كھ با چنان صمیمیت مجذوب كنندھاي ماجراھاي خرد را بھ وضوح شرح دھد
گفتار در روش، كھ اثري . وزگار شوالیھگري توصیف میكردفرواسار بود كھ واقعھ تھور آمیزي را در ر

مختصر و قابل فھم است، نھ تنھا شاھكار نثر فرانسھ بود، بلكھ، ھم از لحاظ زبان و ھم از لحاظ عقیده، 
این نمونھ باعث نظم، قابل فھم شدن، و اعتدال ادبیات، . نمونھاي براي عصر كالسیك فرانسھ بھ دست داد

اھمیتي كھ دكارت بھ عقاید صریح و روشن میداد موافق فكر فرانسویان . ن آن كشور شدھنر، آداب، و زبا
  . ھاي بوالو، ستایش از خرد بھ صورت نخستین اصل سبك كالسیك درآمد در نوشتھ. بود

  :وي میگوید

ھاي شما درخشندگي و بھاي خود را تنھا از آن اقتباس  بگذارید كھ نوشتھ; پس خرد را دوست داشتھ باشید
  . كنند

. تا دو قرن، درام فرانسھ بھ صورت ادبیات خردمندانھاي درآمد كھ با طوفان احساسات شدید درگیر بود
ھاي  ت او، و اھمیتي كھ بھ دستگاهحال: شاید بتوان گفت كھ شعر فرانسھ در نتیجھ سخنان دكارت آسیب دید
پس از او، ھرج و مرج پر جوش و . ماشیني میداد، جایي براي تصورات یا احساسات باقي نمیگذاشتند

خروش آثار رابلھ، پرت گوییھاي نامتناسب مونتني، حتي بینظمیھاي شدید جنگھاي مذھبي جاي خود را بھ 
پرھیزگاري منطقي بوسوئھ، و نظم و قانون و شكل و  دالیل معقول كورني، وحدتھاي سھگانھ جدي راسین،

دكارت، بھ اتفاق دیگران، ندانستھ سبك جدیدي در زندگي و فلسفھ . آداب سلطنت دربار لویي چھاردھم داد
  . فرانسھ بھ وجود آورده بود

تحت تاثیر مالبرانش . نفوذ او در فلسفھ شاید زیادتر از نفوذ ھر متفكر جدید دیگري بیش از كانت بوده است
اسپینوزا در مدرسھ منطق دكارت درس خواند و، ضمن تفسیر و تعبیر آن، بھ نقایص . افكار او قرار گرفت

وي در كتاب در بھبود فھم شرحي درباره خود بھ تقلید از رسالھ گفتار در روش نوشت، و در . آن پي برد
داده )) بردگي بشري((ي كھ درباره شرح. اصول ھندسھ را در فلسفھ بھ كار برد) اتیك(كتاب علم اخالق 

سنت مطلوب در فلسفھ جدید، كھ از زمان بار كلي تا . متكي بر رسالھ در انفعاالت نفساني است. است
عصر فیشتھ ادامھ یافت، از اھمیتي سرچشمھ گرفت كھ دكارت بھ اندیشھ میداد و آن را بھ منزلھ تنھا 

د، چنانكھ سنت تجربي از ھابز ناشي شد و تا دوره سپنسر حقیقتي میدانست كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشو
اما دكارت پادزھري براي اصالت تصور یافت، و آن عبارت از مفھوم جھان عیني بود . بھ طول انجامید

كوشش او براي درك عملیات موجودات آلي و غیر آلي با كمك . كھ كامال مكانیكي معرفي میشد
و تجزیھ و تحلیل ; لي مفید بھ زیست شناسي و فیزیولوژي داداصطالحات مكانیكي، تحركي بیپروا و

پس از . مكانیكي او از احساسات، تصورات، حافظھ، و اراده بھ صورت منبع عمده روانشناسي درآمدند
آنكھ در قرن ھفدھم در فرانسھ اصول عقاید مذھبي بھ واسطھ سخنان دكارت تقویت شدند، در قرن ھیجدھم، 

یجھ شك و تردید اصولي او، اعتمادش بھ خرد، و تفسیرھایش درباره ھمھ مراحل نھضت روشنگري، در نت
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ھمھ غرور تقویت كننده . ھایي نیرومند یافت حیات حیواني با ھمان اصطالحات فیزیكي و شیمیایي، ریشھ
این فرانسوي تبعید شده، بھ سبب تاثیر سودمندي كھ در فكر فرانسویان داشت، بھ نظر موجھ آمد بحث 

  . میان خرد و ایمان صورتي خودآگاه بھ خود گرفت، اما تاریخ جدید آن بتازگي شروع شده بود بزرگ

، بھ دوره بین الیزابت و ریشلیو، و نیز بھ سالھاي بین شكسپیر ١۶۴٨و  ١۵۵٨ھنگامي كھ بھ سالھاي بین 
مقدس را كالم خدا  ھاي مذھبي رقیبي كھ كتاب و دكارت مینگریم، میبینیم كھ در قلمرو مسیحیت میان فرقھ

تنھا اشخاص متفرقي بودند كھ میگفتند خود . را میدانستند، ھنوز مسائل مجذوب كنندھاي وجود داشتند
پس از . مسیحیت را باید بھ دادگاه كشاند و فلسفھ ممكن است بزودي ھر گونھ اعتقادي بھ مذھب را طرد كند

پرتغال تفوق خود را حفظ كرد، و دستگاه تفتیش این نخستین مراحل مبارزه، آیین كاتولیك در اسپانیا و 
در ایتالیا آیین دیرین بھ صورت انسانیتري درآمد، زندگي . افكار ھمچنان مشغول تولید رعب و وحشت شد

مسیحیت بھ شكلي : فرانسویان تن بھ صلح دردادند. را با ھنر آراست، و مردگان را با امید تدھین كرد
خواه كاتولیك خواه ھوگنو باقي ماند، در صورتي كھ طبقات مرفھ با شك و  نیرومند و مفید در میان مردم،

ایاالت ھلند از لحاظ . تردید بھ عیش و نوش پرداختند و زھد و تقوا را تا اواخر عمر بھ تعویق انداختند
نواحي جنوبي ھمچنان پیرو آیین كاتولیك ماندند، در صورتي كھ در : جغرافیایي با یكدیگر سازش كردند

اما باویر ; در آلمان، آیین پروتستان بھ دست كاردینالي فرانسوي نجات یافت. مال آیین كالوني پیروز شدش
و اتریش در تابعیت سابق خود باقي ماندند، و حال آنكھ مجارستان و بوھم دوباره مجبور بھ اطاعت از پاپ 

اما ملكھ سوئد تشریفات رم را  در كشورھاي اسكاندیناوي، آیین پروتستان بھ صورت قانون درآمد،. شدند
در انگلستان، الیزابت پیشنھاد كرد كھ تشریفات كاتولیكي و آزادي ملي بھ طرز خوشایندي بھ . بیشتر پسندید

ھاي بیشماري تقسیم شده بودند، قوه حیاتي خود  یكدیگر ملحق شوند، اما پروتستانھاي انگلستان، كھ بھ فرقھ
  . خطر انداختند را نشان دادند و زندگي خود را بھ

در میان تصادمات لشكرھا و آیینھا، دانشمندان كشورھاي مختلف میكوشیدند كھ از خرافات و وحشت 
مساعي آنھا مصروف تكمیل میكروسكوپ، تلسكوپ، دماسنج، و ھواسنج، ابداع لگاریتم و سیستم . بكاھند

فكر بودند كھ ھر گونھ واقعیتي را حتي در آن زمان در ; اعشاري، اصالح تقویم، و تكمیل ھندسھ تحلیل شد
تیكو براھھ، با مشاھدات مكرر و صبورانھ خود، كپلر را قادر ساخت كھ . بھ شكل معادلھ جبري درآورند

قوانین مربوط بھ حركت سیارات را اعالم دارد، و اكتشافات او نیز بھ نوبھ خود باعث شدند كھ نیوتن بھ 
ھ وسیلھ دوربینھاي نجومي و بزرگتر خود جھانھاي جدیدتر و گالیلھ ب. وجود یك قانون جھاني پي ببرد

عظیمتري را آشكار ساخت و، در تاالرھاي دستگاه تفتیش افكار، كشمكش میان علم و دین را بھ صورت 
در فلسفھ، جوردانو برونو تن بھ مرگ داد تا از خدا و جھان مفھوم تازھاي با عباراتي در . مھیجي درآورد

فرانسیس بیكن ھوش را بھ كمك علم طلبید و وظیفھ آن را براي قرنھاي آینده . ت دھدخور كوپرنیك بھ دس
اخالق . و دكارت، با شك و تردید خود درباره جھان، راه دیگري بھ سوي عصر خرد نشان داد; معین كرد

فیلسوفان  خود ادبیات از نتایج این كشمكش برنماند، و افكار. و آداب تحت تاثیر تحوالت ایمان قرار گرفتند
پس از چندي، ھمھ جنگھا و انقالبھاي ممالك رقیب، در . در اشعار مارلو، شكسپیر، و دان منعكس شدند

  مقایسھ با كشمكش روزافزون و گسترش یابنده میان ایمان و خرد، كھ بعدھا تحولي در افكار اروپاییان 
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و معلوم شد كھ مختصر روشنایي یك نیمھ بدون آفتاب آن تا حدي مربوط بھ ; ھاي چین خوردھاي بود دره
گالیلھ چھار قمر از نھ قمر مشتري را  ١۶١٠در ژانویھ [. زمین تاب]نوري است كھ از زمین بھ آن میتابد 

ار بزرگ دیگري این كرات تازه در پیرامون ستاره بسی: ((كشف كرد، و در این باره چنین نوشت
میچرخند، بھ ھمان ترتیب كھ عطارد، زھره، و شاید سیارات شناختھ شده دیگري بھ دور خورشید 

منتقدان كوپرنیك گفتھ . در ژوئیھ حلقھ زحل را كشف كرد و بھ اشتباه آن را سھ ستاره دانست.)) میگردند
داشتھ باشد، یعني داراي تغییراتي  بودند كھ اگر زھره در اطراف خورشید میچرخد، باید مانند ماه اھلھاي

اما . و ادعا میكردند كھ نشاني از چنین تغییراتي وجود ندارد; از لحاظ روشنایي و شكل ظاھري باشد
دوربین نجومي گالیلھ در ماه سپتامبر چنین اھلھاي را آشكار كرد و او بھ این نتیجھ رسید كھ این تغییرات 

. رشید میتوان بیان كردرا تنھا با گردش آن سیاره بھ دور خو

گالیلھ در نامھاي خطاب بھ كپلر مینویسد كھ استادان در پادوا حاضر نشدند كھ اكتشافات او را بپذیرند، حتي 
گالیلھ، كھ از پادوا . نخواستند با دوربین او بھ آسمان نگاه كنند، و این موضوع بھ نظر باور نكردني میآید

، اقمار مشتري را بھ )كھ از ھنر بھ علم میپرداخت(تر فلورانس بود خستھ شده و آرزومند محیط عقالني بھ
رسالھاي تحت عنوان پیك  ١۶١٠در مارس . نامید)) سیدرامدیچئا((افتخار كوزیمو دوم، مھیندوك توسكان، 

در ماه مھ . آسمان بھ كوزیمو تقدیم كرد، كھ اكتشافات نجومي خود را در آن بھ اختصار شرح داده بود
، پر ١۴٨٢منشي دوك نوشت كھ، مانند نامھ لئوناردو داوینچي خطاب بھ دوك میالن در سال  نامھاي بھ

وي موضوعاتي را كھ مطالعھ میكرد و كتابھایي را كھ امیدوار بود نتایج خود . حرارت و غرور آمیز بود
یافت دارد را در آنھا شرح دھد ذكر كرده، و پرسیده بود كھ آیا ممكن است از طرف ارباب خود كاري در

در ماه ژوئن، . كھ مستلزم وقت كمتري براي تدریس باشد و فرصت بیشتري براي تحقیق بھ دست دھد
)) نخستین ریاضیدان دانشگاه پیزا، و نخستین ریاضیدان و فیلسوف در خدمت مھیندوك((كوزیمو او را 

در سپتامبر، . قرر داشتفلورن در حق او م ١٠٠٠نامید و، بیآنكھ او را مجبور بھ تدریس كند، ساالنھ 
 . گالیلھ بدون معشوقھ خود بھ فلورانس رفت

گالیلھ اصرار داشت كھ او را ھم فیلسوف و ھم ریاضیدان بدانند، زیرا میخواست در فلسفھ نیز مانند علم 
وي نظیر راموس، برونو تلزیو، و دیگران در روزگار گذشتھ، و بیكن در ھمان سالھا، عقیده . تغییري بدھد

با ارسطو دفن ) ھاي آن بود كھ بھ نظر او عبارت از بررسي و تغییر طبیعت در ھمھ جنبھ(كھ فلسفھ  داشت
شده، و ھنگام آن فرا رسیده است كھ از این چھل جلد كتاب یوناني بگریزند، بھ دنیا با چشم و روح باز 

بھ : ((داشت، و میگفتشاید او زیاد بھ خرد اعتماد . برھانند[ عشر]بنگرند و خود را از چنگ مقوالت 
منظور اثبات نتایجم براي مخالفانم، مجبور شدھام كھ آزمایشھاي متنوعي انجام دھم، در حالي كھ براي 

گالیلھ غرور و جنگجویي بدعتگذاران را .)) اقناع خودم ھرگز الزم ندانستھام كھ آزمایشي صورت گیرد
ھرگز مردي ولو بسیار نادان را ندیدھام كھ از : ((داشت، و حال آنكھ خود بارھا با حجبي عاقالنھ میگفت

وي جدلي پرشوري بود و میتوانست قلب دشمني را با جملھاي سوراخ )) وي چیزي نتوانستھ باشم بیاموزم
در حاشیھ كتابي اثر آنتونیو روكو، كھ در دفاع از ھیئت بطلمیوسي نوشتھ . كند، یا او را از خشم بسوزاند

اما این وضع ھنگامي پیش آمد كھ .)) خواجھ... نادان، فیل، احمق، كودن: ((تشده بود، گالیلھ چنین نگاش
گالیلھ پیش از آنكھ در برابر دستگاه تفتیش افكار حاضر شود، . یسوعیان مانند دیگران او را محكوم كردند

كریستوفر كالویوس رصدھاي گالیلھ را شبیھ رصدھاي خود . دوستان بسیاري در فرقھ یسوعي داشت
ھیئتي از دانشمندان یسوعي، كھ توسط ; یسوعي دیگري او را بزرگترین منجم عصر شمرد; دانست

. كاردینال بالرمینو براي تحقیق در اكتشافات گالیلھ تعیین شده بود، درباره ھمھ مطالب گزارش موافق داد
ي در نامھاي و. بھ رم رفت، یسوعیان در كولجوم رومانوم از او پذیرایي كردند ١۶١١ھنگامي كھ در سال 

آنھا وجود واقعي سیارات جدید را تایید، و مدت دو ماه تمام آنھا ; نزد كشیشان یسوعي ماندم: ((چنین نوشت
بزرگان كلیساي رم بھ او .)) را رصد كرده بودند، و دریافتم كھ رصدھاي آنھا دقیقا با رصدھاي من برابرند

  . ت تغییر ناپذیر خود مطمئن ساختخیر مقدم گفتند، و پاپ پاولوس پنجم او را از حسن نی

در آوریل، نتایج رصدھاي خود را بھ نخست كشیشان و دانشمندان رم عرضھ، و ثابت كرد كھ بر روي 
ظاھرا گالیلھ نمیدانست كھ یوھانس . ھاي ابرند وجود دارند كھ بھ عقیده او لكھ[ كلف]ھایي  خورشید لكھ
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اعالم داشتھ و پیش از او گفتھ است ) ١۶١١ویتنبرگ، (د فابریكیوس كشف آنھا را در كتاب كلفھاي خورشی
كریستوف شاینر، استاد یسوعي ریاضیات در  ١۶١۵در . كھ تناوب كلفھا دلیل گردش خورشید است

اینگولشتات، سھ نامھ خطاب بھ ماركوس ولسر، قاضي كل آوگسبورگ، نگاشت و در آنھا ادعا كرد كھ 
ھاي شاینر را  لیلھ، پس از مراجعت بھ فلورانس، نسخھاي از نوشتھگا. دیده است ١۶١١كلفھا را در آوریل 

در )) فرھنگستان تیزبین((توسط ولسر دریافت داشت، و در سھ نامھ درباره كلفھاي خورشید، كھ بھ وسیلھ 
 ١۶١٠گالیلھ مدعي بود كھ كلفھا را در سال . ھا را مورد بحث قرار داد ، آن نوشتھ)١۶١٣(رم منتشر شد 

در اختالفي كھ بر سر حق تقدم در كشف . و آنھا را بھ دوستان خود در پادوا نشان داده است كشف كرده
  . كلفھا پیش آمد، دوستي میان گالیلھ و یسوعیان بھ سردي گرایید

گالیلھ، كھ اطمینان داشت اكتشافاتش تنھا بر اساس نظریھ كوپرنیكي قابل شرح خواھند بود، چنان سخن 
منجمین یسوعي اعتراضي نداشتند بھ اینكھ آن را فرضیھاي . یھ ثابت شده استمیگفت كھ گویي آن نظر

. شاینر اعتراضات خود را در مورد عقیده كوپرنیك ھمراه نامھاي آشتي جویانھ نزد گالیلھ فرستاد. بدانند
اھیم اگر شما دالیل مخالفي اقامھ میكنید، ما بھ ھیچ وجھ از این كار نخو: ((وي در این نامھ نوشتھ بود

بسیاري از .)) رنجید، برعكس، آنھا را بھ امید بررسي خواھیم كرد كھ در راه ایضاح حقیقت موثر باشند
عالمان دین احساس میكردند كھ ھیئت كوپرنیكي چنان مباینت آشكاري با كتاب مقدس دارد كھ، در صورت 

  . ب ببیندانتشار، باعث خواھد شد كھ كتاب مقدس از اعتبار بیفتد و خود مسیحیت آسی

مسیحیان از خود میپرسیدند كھ بر سر این عقیده اساسي چھ خواھد آمد كھ خداوند زمین را بھ منزلھ خانھ 
انساني خود برگزیده است زمیني كھ از این بھ بعد تفوق و شان خود را از دست داد، و ھمگي آن را 

  یشمار سرگردان است كرھاي خواھند دانست كھ در میان كرات بسیار بزرگ دیگر و ستارگان ب

   در دادگاه -٣

گالیلھ بھ طرزي آشتي ناپذیر این مسئلھ را مورد بررسي قرار داد، و در نامھاي خطاب بھ كشیش كاستلي 
اگر چھ كتاب مقدس مستلزم تفسیري است كھ با معناي فوري كلمات : ((چنین نوشت) ١۶١٣دسامبر  ٢١(

، بھ )نفر، پشیماني، دستھا، و پاھاي خداوند بھ میان میآوردمانند مواردي كھ سخن از خشم، ت(مباینت دارد 
بھ عقیده من جریانات طبیعي را كھ خواه با مشاھده . ... نظر من در مباحث ریاضي مرجعیت زیادي ندارد

كاردینال .)) دقیق، خواه با برھان متقاعد كننده درك میكنیم با ذكر عبارتي از كتاب مقدس نمیتوان رد كرد
از این سخنان بھ وحشت افتاد، بھ وسیلھ دوستان مشترك اخطار كنایھداري براي گالیلھ فرستاد، و بالرمینو 

بھ نظر من بھتر است شما و گالیلھ : ((ضمن نامھاي خطاب بھ فوسكاریني، شاگرد آن منجم، چنین نوشت
ن صحبت كنید، بھ طور قاطع حرف نزنید، بلكھ با حدس و گما[ درباره نجوم جدیدي كھ بھ اثبات رسیده]

، كشیشي از فرقھ دومینیكیان ١۶١۴دسامبر  ٢١در .)) چنانكھ اطمینان دارم خود كوپرنیك نیز چنین میكرد
اي مردان : ((بھ نام توماسوكاتچیني حملھ را آغاز كرد و این جناس عالي را بھ عنوان متن خود برگزید

، و كوشید ثابت كند كھ فرضیھ )١١٠١ن، كتاب اعمال رسوال(جلیلي، چرا ایستاده بھ سوي آسمان نگرانید 
مخالفان بیاھمیت دیگري بھ دستگاه تفتیش افكار . كوپرنیك با كتاب مقدس اختالف صریح و بارز دارد

. كاتچیني نامھاي رسمي و اتھام آمیز بھ دستگاه تفتیش افكار نوشت ١۶١۵و در بیستم مارس . شكایت كردند
ت و بھ او تذكر داد كھ اگر چند جملھاي در انتشارات خود بگنجاند و عالیجناب دیني نامھاي بھ گالیلھ نوش

اما گالیلھ نپذیرفت، . اعالم كند كھ نظریھ كوپرنیك فرضیھاي بیش نیست، كسي با او كاري نخواھد داشت
در نامھاي خطاب بھ ھمسر مھیندوك . كند)) تعدیل((زیرا بھ قول خودش نخواست كھ حرف كوپرنیك را 

درباره ترتیب : ((منتشر شد، با وضوحي جسارت آمیز چنین نوشتھ بود ١۶١۵ر سال توسكان، كھ د
قسمتھاي جھان، معتقدم كھ خورشید بھ طور ثابت در مركز حركت انتقالي كرات آسماني قرار دارد، در 

ھرگز قوانیني را ; بیرحم و تغییر ناپذیر است... طبیعت صورتي كھ زمین بر محور خود و دور خورشید 
بر او تحمیل شده است نقض نمیكند، و ھیچ گاه اھمیت نمیدھد كھ مردم دالیل غامض و روشھاي او را كھ 

بھ این علت ظاھرا نباید ھیچ چیز مادیاي را كھ حس و تجربھ در برابر دیدگان ما مینھد، یا وجود آن . بفھمند
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كھ شاید كلمات آن داراي )) سكتاب مقد((بھ وسیلھ برھانھاي الزم ثابت میشود، بنا بھ شھادت عبارتھاي 
  . معني پوشیدھاي باشند، مورد تردید قرار دھیم یا محكوم كنیم

  :با وجود این قول داد كھ از كلیسا تمكین كند

كھ نھ تنھا قصد دارم آزادانھ خود را تسلیم كنم و ) و صداقت من آشكار خواھد شد(بدین وسیلھ اعالم میكنم 
عدم اطالع از قضایاي مربوط بھ مذھب در این مورد مرتكب شده  از ھر خطایي كھ ممكن است بر اثر

اگر در : تنھا ھدف من این است. ... باشم دست بردارم، بلكھ حاضر نیستم در این قضایا با كسي بحث كنم
خطاھایي كھ ضمن این مالحظات، كھ با پیشھ من مباین است، موضوعي وجود دارد، كھ میتواند در تصمیم 

دس درباره اصول كوپرنیك موثر واقع شود، بزرگتران میتوانند بھ بھترین وجھي كھ گیري كلیساي مق
در غیر این صورت، كتابم را پاره كنید و بسوزانید، زیرا نھ قصد و نھ ادعاي آن . میدانند از آن استفاده كنند

  . دارم كھ ثمري از آن بھ دست آورم كھ پرھیزكارانھ و كاتولیك نباشد

را موظف نمیدانم كھ باور كنم ھمان خدایي كھ بھ ما حس و خرد و ھوش ارزاني داشتھ  خود: ((اما افزود
، گالیلھ، دلگرم از ١۶١۵در سوم دسامبر .)) است از ما خواستھ باشد كھ از استعمال آنھا چشم بپوشیم

لخواه ھاي دوستانھ مھیندوك خطاب بھ نخست كشیشان متنفذ و سفیر كبیر فلورانس در واتیكان، بھ د نامھ
خود بھ رم رفت و در صدد برآمد كھ فرد فرد روحانیان را با عقیده خود موافق سازد و در ھر مورد از 

در بیست . در رم بھ بحث درباره ستارگان پرداخت)) ھر كس((طولي نكشید كھ . اصول كوپرنیك دفاع كند
گالیلھ مذكور را نزد خود ((كھ  ، دستگاه تفتیش افكار بھ كاردینال بالرمینو دستور داد١۶١۶و ششم فوریھ 

با حضور سردفتر و ... بخواند و بھ او اخطار كند كھ دست از عقاید مذكور بشوید، و در صورت امتناعش 
و ; گواھان، بھ او دستور دھد كھ از تعلیم یا دفاع از عقاید مذكور یا حتي از بحث درباره آنھا خودداري كند

در آن روز گالیلھ نزد كاردینال بالرمینو حضور یافت و آمادگي خود )) .اگر نپذیرفت، بھ زندان افكنده شود
در پنجم مارس، دستگاه تفتیش افكار فرمان تاریخي خود را بدین . را براي قبول آن دستور اعالم داشت

  :مضمون انتشار داد

و كامال  فكر اینكھ خورشید بھ طور بیحركت در مركز جھان قرار دارد احمقانھ، از لحاظ فلسفي غلط،
این عقیده كھ زمین مركز جھان نیست و حتي داراي . است)) كتاب مقدس((بدعت آمیز است، زیرا مخالف 

  . حركت انتقالي روزانھ است از لحاظ فلسفي غلط و الاقل فكري نادرست است

بود  در ھمان زمان ھیئت ناظر بر كتابھاي ممنوع از انتشار یا قرائت ھر كتابي كھ درباره اصول رد شده
آن، )) زمان تصحیح((اما از انتشار كتاب درباره انقالبات كره آسماني، اثر كوپرنیك، تا . جلوگیري كرد
بھ كاتولیكھا اجازه داد چاپھایي را بخوانند كھ نھ جملھ درباره واقعیت  ١۶٢٠و در سال ; جلوگیري كرد

  . فرضیھ وي در آنھا حذف شده بودند

 ١۶٢٢ویالي خود، بلوس گواردو، در عزلت مشغول كار شد، و تا سال  گالیلھ بھ فلورانس بازگشت و در
كھ امروزه مورد قبول (ماریو گویدوتچي مقالھاي شامل فرضیھ گالیلھ  ١۶١٩در . از بحث احتراز كرد

انتشار داد مبني بر اینكھ ستارگان دنبالھدار از جو زمین ناشي میشوند، و بشدت بھ نظریات گراسي ) نیست
این كشیش یسوعي، كھ خشمگین شده بود، انتقادي با نام مستعار علیھ گالیلھ و پیروانش انتشار . حملھ كرد

گالیلھ دستنبشتھ خود تحت عنوان عیارگیر را، كھ در جواب گراسي بود و در علم ھر  ١۶٢٢در سال . داد
. ادثقھ و مرجعي را جز رصد، خرد، و آزمایش رد میكرد، نزد عالیجناب چزاریني در رم فرست

پاپ اوربانوس ھشتم این . ، با موافقت نویسنده، بعضي از عبارات آن را تعدیل كرد))فرھنگستان تیزبین((
اثر ). ١۶٢٣اكتبر (اثر را، كھ بھ او تقدیم شده بود، پذیرفت و موافقت خود را با انتشار آن اعالم داشت 

میگویند . مھارت در جدل بھ شمار میرود مذكور درخشانترین نوشتھ گالیلھ، شاھكار نثر ایتالیایي، و نمونھ
  . پاپ از خواندن آن لذت برد، و یسوعیان بسیار پریشان شدند
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، و امیدوار بود )١۶٢۴اول آوریل (گالیلھ، كھ بدین ترتیب تشویق شده بود، دوباره بھ سوي رم حركت كرد 
پذیرفت، شش مالقات طوالني  اوربانوس او را صمیمانھ. كھ بتواند پاپ را با عقاید كوپرنیك موافق سازد

با او بھ عمل آورد، ھدایاي بسیاري بھ او بخشید، بھ دالیل كوپرنیكي گوش داد، اما حاضر نشد كھ تحریم 
گالیلھ بھ فلورانس بازگشت، و خشنود بود از اینكھ اوربانوس این . دستگاه تفتیش افكار را از میان بردارد

ت مدیدي است این مرد بزرگ را، كھ شھرتش در آسمان مد((پیام را براي مھیندوك فرستاده است 
 ١۶٢۶در سال .)) میدرخشد و صیتش بر روي زمین جاري است، مشمول عنایات پدرانھ خود ساختھایم

گالیلھ از اینكھ بندتو كاستلي، شاگرد او، بھ عنوان ریاضیدان در خدمت پاپ استخدام شده، و 
گالیلھ در . یز عمده مطبوعات منصوب شده است دلگرم شدنیكولوریكاردي، شاگرد دیگرش، بھ عنوان مم

این ھنگام درصدد بر آمد كھ اثر عمده خود را، كھ شرحي درباره اصول كوپرنیك و مخالفان او بود بشتاب 
در ماه مھ دستنبشتھ خود را بھ رم برد، آن را بھ پاپ نشان داد، و از كلیسا اجازه انتشار آن را . تكمیل كند

گالیلھ، در بازگشت بھ فلورانس، در . ن شرط كھ موضوع مذكور بھ عنوان فرضیھ بھ شمار آیدگرفت، بھ ای
فوریھ (كتاب خود تجدید نظر كرد و آن را تحت عنوان مطولي كھ بھ گفتگو معروف شده است انتشار داد 

١۶٣٢ .(  

دو نظام عمده جھان  در انجمن چھار روزه، كھ در آن... گفتگوي گالیلئو گالیلئي: عنوان كتاب چنین است
بطلمیوسي و كوپرنیكي مورد بحث قرار گرفتند و، بینتیجھ، دالیل فلسفي و طبیعي برلھ ھر یك از این دو 

  . نظام عرضھ شدند

در دیباچھ آن، خطاب بھ . بھ سبب آغاز و انجام آن كتاب نبود، گالیلھ گرفتاري و شھرت كمتري داشت
  :، چنین آمده بود))خواننده بصیر((

سال پیش، فرمان سودمندي در رم انتشار یافت كھ، بھ منظور برطرف ساختن تمایالت خطرناك عصر  چند
عدھاي بي شرمانھ گفتند كھ این فرمان . ما، از شیوع عقیده فیثاغورس بھ طرزي معقول جلوگیري میكرد

یاتي شنیده شكا. ناشي از تحقیقي عادالنھ نیست، بلكھ متكي بر خشم و غضب و حاكي از بیاطالعي است
شدند مبني بر آنكھ مشاوراني كھ كامال در امر رصدھاي نجومي مھارت ندارند نباید با ممنوعیت و 

  . تحریمھاي عجوالنھ جلو اشخاص ھوشمند و متفكر را بگیرند

این مطلب در حقیقت براي آن بود كھ خواننده بداند كھ شكل گفتگو براي فرار از چنگ دستگاه تفتیش افكار 
در این گفتگو دو نفر، یعني سالویاتي و ساگردو نام دو تن از صمیمیترین دوستان گالیلھ از . ده استاتخاذ ش

در پایان . نفر سومي بھ نام سیمپلیسیو آن را با سفسطھاي ظاھري رد میكند. اصول كوپرنیك دفاع میكنند
كھ اوربانوس ھشتم در افزودن  كتاب، گالیلھ مطلبي را تقریبا كلمھ بھ كلمھ در در دھان سیمپلیسیو میگذارد

از این ; خداوند قادر كل است، بنابر این بر ھر كاري تواناست((آن اصرار ورزیده بود، و آن این بود كھ 
.)) رو نمیتوان گفت كھ امواج دلیل الزم حركت دوگانھ زمینند، زیرا مخالف دانش بیپایان خداوند است

!)) عجب دلیل قابل تحسین و واقعا آسمانیاي: ((یگویدسالویاتي در این باره بھ طرزي طعنھ آمیز م
غرور آمیز و ((عقاید شاینر (یسوعیان، كھ چند تن از آنان در گفتگو مورد حملھ قرار گرفتھ بودند 

، بھ پاپ گفتند كھ حرفھایش در دھان شخصي گذاشتھ شده كھ در سراسر كتاب )خوانده شده بود)) احمقانھ
  . ساده لوح معرفي شده است

ھیئت مذكور گزارش داد كھ گالیلھ اصول كوپرنیك را نھ . اوربانوس ھیئتي را مامور بررسي آن كتاب كرد
سپس یسوعیان با . فرضیھ، بلكھ حقیقت دانستھ و اجازه طبع را با توجیھاتي غیر واقعي بھ دست آورده است

كالون براي كلیسا  دور اندیشي چنین گفتند كھ اصول كوپرنیك و گالیلھ از ھمھ بدعتھاي لوتر و
، دستگاه تفتیش افكار از ادامھ فروش گفتگو جلوگیري بھ عمل آورد و دستور ١۶٣٢در اوت . خطرناكترند

در بیست و سوم سپتامبر، گالیلھ را نزد نماینده خود در رم . ھاي باقیمانده را صادر كرد توقیف ھمھ نسخھ
دخترش، كھ در . لھ و علیل است، سود نداشتھر چھ دوستانش گفتند كھ او شصت و ھشت سا. فرا خواند

. ھاي رقت انگیزي بھ او نوشت و از وي خواست كھ از كلیسا تمكین كند این ھنگام راھبھاي شده بود، نامھ
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مھیندوك بھ او توصیھ كرد كھ سر از اطاعت كلیسا نپیچد، و تخت روان خود را در اختیار او نھاد، و بھ 
بھ  ١۶٣٣گالیلھ در سیزدھم فوریھ . كھ او را در ساختمان سفارت جاي دھدسفیر كبیر فلورانس دستور داد 

  . رم رسید

گالیلھ را متھم كردند بھ ). آوریل ١٢(دو ماه گذشت تا دستگاه تفتیش افكار او را بھ كاخ خود فرا خواند 
از او نقض كرده است، و  ١۶١۶اینكھ قول خود را در مورد اطاعت از فرمان مورخ بیست و ششم فوریھ 

گالیلھ نپذیرفت و اعتراض كنان گفت كھ نظریھ كوپرنیك را فقط بھ . خواستند كھ بھ جرم خود اعتراف كند
در . آنگاه او را تا سیام آوریل در كاخ دستگاه تفتیش افكار زنداني كردند. عنوان فرضیھاي ذكر كرده است

ت با ارائھ آالت شكنجھ او را مرعوب كرده و اگر چھ او را شكنجھ ندادند، ممكن اس; اینجا بود كھ بیمار شد
در مالقات دوم با ماموران، وي خاضعانھ اعتراف كرد كھ آنچھ درباره كوپرنیك گفتھ است بیشتر بھ . باشند

سپس . نفع تا بھ ضرر این دانشمند بوده است، و حاضر شد كھ این نكتھ را در گفتگوي دیگري اصالح كند
در دھم مھ باز مطالبي از او پرسیدند، و او حاضر شد . سفیر كبیر باز گرددبھ او اجازه دادند كھ بھ خانھ 

در بازجویي چھارم . كھ توبھ كند، و خواھش كرد كھ سالخوردگي و بیماري او را از نظر دور ندارند
از ھر تردیدي رھایي یافتم و معتقد ((، ١۶١۶، گالیلھ اظھار داشت كھ پس از فرمان )بیست و یكم ژوئن(

ماموران .)) ھ اینكھ عقیده بطلمیوس درباره سكون زمین و حركت خورشید كامال درست و مسلم استشدم ب
گالیلھ اصرار داشت كھ بگوید از ; تفتیش افكار میگفتند كھ گفتگوھاي گالیلھ دلیل قبول نظریھ كوپرنیك است

ولي شخصا در آنھا پاپ از بازجوییھا آگاھي یافتھ، . بھ بعد با كوپرنیك مخالف شده است ١۶١۶سال 
. گالیلھ امیدوار بود كھ اوربانوس ھشتم بھ كمك او بیاید، ولي پاپ حاضر بھ مداخلھ نشد. شركت نكرده بود

در بیست و دوم ژوئن، دستگاه تفتیش افكار او را بھ بدعتگذاري و نافرماني متھم كرد، ولي حاضر شد كھ، 
  . تبرئھ كند در صورت انصراف كامل گالیلھ از فرضیات خود، او را

ضمنا او را تا آنگاه كھ بعدھا دستگاه صالح بداند بھ زندان محكوم كرد، و مقرر داشت كھ گالیلھ ھفت زبور 
سپس او را مجبور كردند كھ زانو بزند و . توبھ آمیز را ھر روز تا سھ سال بھ عنوان مجازات از بر بخواند

  :فرضیھ كوپرنیك را انكار كند و بگوید

و ایماني راسخ سوگند یاد میكنم كھ از این عقیده غلط، از این كفر و زندقھ، و از ھر گونھ با خلوص قلب 
بدعت و پندار ناصوابي كھ مخالف و مغایر با اصول و تعلیمات كلیساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و 

ر مطلبي كھ باعث و سوگند میخورم كھ در آینده نیز، چھ كتبا و چھ شفاھا، از بیان و اظھار ھ; بیزاري كنم
و ضمنا چنانچھ در آینده بھ زندیقي برخوردم یا كسي را . تولید چنین سوظني در حق من شود خودداري كنم

بنابراین، . ... معرفي نمایم... مظنون بھ كفر و الحاد بدانم، او را بھ این دادگاه مقدس یا اعضاي واالمقام آن 
مقدسي كھ اینك آن را با دستان خود )) انجیل((، و بكند كھ بشود كھ خداوند مرا یاري و نصرت عطا فرماید

  . لمس میكنم مرا كمك كند

میگویند گالیلھ پس از خروج از . این حكم بھ امضاي ھفت كاردینال رسید، ولي پاپ آن را تصویب نكرد
یش از سال اما این افسانھ را پ)). با این حال، تو میچرخي: ((و گفت[ با پا بھ زمین اشاره كرد]دادگاه 
گالیلھ، پس از گذراندن سھ روز در زندان دستگاه تفتیش افكار، از طرف پاپ . در جایي نمیتوان دید ١٧۶١

ھفتھ بعد، او را بھ جاي راحتي در . اجازه یافت كھ بھ ویالي مھیندوك در ترینیتادیي مونتي در رم برود
در دسامبر . ود و در سینا میزیست، بردندقصر اسقف اعظم آسكانیوپیكولومیني، كھ از شاگردان سابق او ب

بھ اصطالح، ھنوز زنداني . بھ او اجازه دادند كھ بھ ویالي خود در آرچتري، نزدیك فلورانس، برود ١۶٣٣
بود و نمیتوانست بھ خارج از زمینھاي خود برود، اما اجازه داشت كھ مطالعات خود را دنبال كند، درس 

دختر . از او دیدار كرد ١۶٣٨یرد در اینجا بود كھ میلتن در سال بدھد، كتاب بنویسد، و میھمان بپذ
  . راھبھاش نیز نزد او آمد، در ویالي او اقامت گزید، و جریمھ از بر خواندن زبورھا را بھ عھده گرفت

  شیخ دانش -۴
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ظاھرا گالیلھ دلشكستھ شده و از كلیسایي كھ خود را محافظ ایمان و امیدھا و اخالق بشر میدانست شكست 
و ; وي سوختن برونو را در سي و سھ سال پیش از این واقعھ بھ یاد داشت. خورده و جریحھدار شده بود

را از میان برد، عقاید ھا حبس و روزھا بازجویي، كھ روحیھ و اراده جنگجوي جواني او  اگر پس از ماه
كتابش بھ چندین زبان . در حقیقت او شكست نخورده بود. خود را انكار كرد، باید مورد اغماض قرار گیرد

در سینا و آرچتري، براي ! ترجمھ شد و در سراسر اروپا انتشار یافت، و این كتاب عقاید او را رد نكرد
نگاشتن كتاب عمده دیگري تحت عنوان گفتگو درباره تسلیت خود و تا آنجا كھ جسما قادر بود، شروع بھ 

از آنجا كھ در نتیجھ محكومیت نمیتوانست كتاب خود را در ایتالیا انتشار دھد، پنھاني با . دو علم جدید كرد
. منتشر كرد ١۶٣٨ناشران خارجي مكاتبھ كرد، و سرانجام شركت الزویر آن كتاب را در لیدن در سال 

گالیلھ پس از . تمجید كردند و گفتند كھ علم مكانیك را بھ پایھ بي سابقھاي رسانده استدانشمندان از این اثر 
انتشار این كتاب، گفتگوھاي دیگري تھیھ كرد و در آنھا مكانیك برخورد اشیا را مورد بررسي قرار داد و 

روزھاي عمر و  در آخرین: ((نخستین زندگینامھ نویس او میگوید. زمینھ قانون دوم نیوتن را فراھم ساخت
، ١۶٣٧در سال .)) در میان رنج و عذاب جسمي، فكرش پیوستھ مشغول مسائل مكانیك و ریاضي بود

اندكي پیش از نقص بینایي خویش، آخرین كشف نجومي خود را كھ عبارت از رقص محوري ماه بود 
است روي  مقصود از آن تغییراتي است كھ در آن قسمت ماه كھ ھمیشھ بھ طرف زمین; اعالم داشت

، اندكي پیش از مرگ، نقشھاي را براي فرزند خود بھ منظور ساختن یك ١۶۴١گالیلھ در سال . میدھند
  . ساعت پاندول دار شرح داد

نشانھ نبوغ ) و اكنون در گالري پیتي مضبوط است(تصویري كھ سوسترمانس از او در آرچتري كشید 
این خود یكي از شریفترین ; ستجو كننده، و چشمان نافذپیشاني بلند، لبھاي مبارز طلب، بیني ج: مجسم است

، و شاید بر اثر خیره نگریستن ١۶٣٨چشمان او بینایي خود را در سال . ھاي شریف تاریخ است چھره
زیاد، از دست دادند، وي با این مطلب خود را تسلي میداد كھ از زمان آدم ابوالبشر تا آن عھد كسي آن قدر 

اكنون منقبض ... این جھاني كھ من آن را ھزار بار بیش از آنچھ كھ ھست بسط دادم ((: ندیده بود، و میگفت
از آنجا كھ خداوند چنین میخواھد، من نیز باید این . شده و بھ صورت حدود باریك بدن من درآمده است

، در حالي كھ از بیخوابي و صدھا ناراحتي دیگر رنج ١۶٣٩در سال .)) وضع را دوست داشتھ باشم
برد، از طرف دستگاه تفتیش افكار اجازه یافت كھ، تحت نظارت دقیق، براي دیدن پزشك و شركت در می

در بازگشت بھ آرچتري، مطالب خود را براي ویویاني و توریچلي امال . مراسم قداس بھ فلورانس برود
، تقریبا ١۶۴٢ژانویھ و در ھشتم ; تا زماني كھ قوه شنواییش تقلیل نیافتھ بود، بھ نواختن عود پرداخت; كرد

  . در ھفتاد و ھفت سالگي، در میان بازوان شاگردانش، چشم از جھان فرو بست

البتھ در اخالق او عیبھایي مانند غرور، . دانست)) بزرگترین متفكر ھمھ اعصار((گروتیوس او را 
شجاعت، و  تندخویي، و خودخواھي دیده میشدند كھ در واقع نقایص یا بھاي محاسن او، یعني مداومت،

  . ابتكارش بودند

وي اھمیت محاسبات كپلر را در مورد مدارھاي سیارات قبول نداشت، براي عقاید معاصران خود ارزش 
چنداني قایل نبود، و بھ دشواري درك میكرد كھ چھ مقدار از اكتشافات او در مكانیك قبل از او انجام گرفتھ 

نظریاتي كھ .) ني لئوناردو داوینچي، صورت گرفتھ بودندبعضي از آنھا توسط فلورانسي دیگري، یع(بودند 
او مانند بیشتر شھیدان از پایمال ; بھ سبب آنھا آزار دید دقیقا شبیھ عقایدي نیستند كھ امروزه منجمان دارند

اما بھ درستي احساس میكرد كھ دینامیك را بھ صورت علم كاملي درآورده و افق فكر . شدن حق رنج میبرد
وي مانند . را، با نشان دادن عظمت وحشت انگیز جھان، بھ طرزي بیسابقھ وسیع كرده استو نظر بشر 

كپلر عقاید كوپرنیك را رایج كرد و مانند نیوتن نشان داد كھ آسمانھا عظمت قانون را اعالم میدارند، و 
  . مانند یكي از دست پروردگان رنسانس بھترین نثر زمان خود را نوشت

محكومیت او پایھ علم را در كشورھاي شمالي اروپا باال برد، در صورتي كھ . راگرفتنفوذ او اروپا را ف
توریچلي، كاسیني، بورلي، : تفتیش افكار نتوانست علم را در ایتالیا از بین ببرد. آن را در اسپانیا پایین آورد

ما دانشمندان ایتالیایي، ا. ردي، مالپیگي و مورگانیي مشعل علم را بھ دست ولنا، گالواني، و ماركوني دادند
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پس از سوختن برونو و مرعوب . با توجھ بھ سرنوشت گالیلھ، از گرفتاریھاي فلسفي علم احتراز كردند
  . شدن دكارت بر اثر ناراحتیھاي گالیلھ، فلسفھ در اروپا بھ انحصار پروتستانھا درآمد

آن پیر دلشكستھ و شكست : رد، كلیسا آثار گالیلھ را از فھرست كتابھاي ممنوع حذف ك١٨٣۵در سال 
  . خورده بر قویترین دستگاه تاریخ پیروز شده بود

  فصل بیست و سوم

  

  تولد مجدد فلسفھ

١۵۶۴ -١۶۴٨  

I - شكاكان  

ضمن اختالفاتي كھ میان كشورھاي مستقل، نیروھاي اقتصادي، حزبھاي سیاسي، و مذھبھاي گوناگون 
وجود آمد، و آن عبارت از مبارزه حیاتي مذھب بزرگي روي داد، مسئلھ مھیجي در تاریخي جدید اروپا بھ 

گروھي از خود . بود كھ در معرض حملھ و محاصره علم، تفرقھ، خوشگذراني، و فلسفھ قرار گرفتھ بود
میپرسیدند كھ آیا مسیحیت از میان میرود آیا مذھبي كھ اخالق، شجاعت، و ھنر را بھ اروپاي باختري 

شار علم، توسعھ افقھاي نجومي و جغرافیایي و تاریخي، تحقق یافتن بدي در ارزاني داشتھ است، بر اثر انت
تاریخ و در روح، كم شدن ایمان بھ قیامت، و اطمینان بھ راھنمایي نیكخواھانھ دنیا بتدریج منحط میشود در 
این صورت، واقعھ مھمي در تاریخ جدید صورت میگیرد، زیرا مذھب روح تمدن است، و اگر مذھب از 

در نظر برونو، دكارت، ھابز، اسپینوزا، پاسكال، بل، ھولباخ، . برود، تمدن نیز مضمحل خواھد شد میان
ھلوتیوس، ولتر، ھیوم، الیبنیتز، وكانت، مسئلھ بر سر اختالف آیینھاي كاتولیك و پروتستان نبود، بلكھ بر 

متفكران . آمده بود سر خود مسیحیت و تردیدھایي بود كھ درباره گرامیترین اصول مذھب دیرین پیش
اروپا، یعني طالیھداران نھضت فكري این قاره، دیگر در خصوص مرجعیت پاپ بحث نمیكردند، بلكھ 

  . وجود خداوند را مورد تردید قرار میدادند

اصل داوري شخصي، كھ توسط كلیساي كاتولیك بھ . عوامل بسیاري زمینھ را براي بیایماني فراھم میكردند
اي ھرج و مرج اخالقي و اصولي محكوم شده بود، اعالم و برقرار، و سپس توسط عنوان انگیزھاي بر

. اما اصل مذكور در این ضمن شالوده ایمان را سست كرده بود. ھاي پروتستان نیز رد شده بود ھمھ فرقھ
، و ھاي روزافزون، مانند فرزندان بسیار، بھ یكدیگر حملھ میبردند، نقایص یكدیگر را آشكار میكردند فرقھ

آنھا در این باره مبارزه از كتاب مقدس و خرد مدد . ایمان را در برابر حمالت اصحاب عقل تنھا میگذاشتند
بررسي كتاب مقدس باعث تردیدھایي درباره معني و ھمچنین مصونیت آن از خطا شد، و . میخواستند

  . استمداد از خرد بھ عصر ایمان خاتمھ داد

انتقاد از كتاب مقدس باعث . اصالح دیني بھ وسیلھ پروتستانھا نتایجي بیش از آنچھ مطلوب بود بھ بار آورد
اصالح نظم اجتماعي و . شد كھ فرقھ پروتستان، كھ بیباكانھ انجیل را كالم خداوند دانستھ بود، زیان ببیند

ا مھربانتر از آن بدانند كھ توسط امنیت بشري از وحشت و ستمگري كاست، و مردم بر آن شدند كھ خدا ر
ھمچنین جھنم و تقدیر را باور ; قدیس آوگوستینوس، قدیس ایگناتیوس لویوالیي، و كالون توصیف شده بود
افزایش ثروت و لذت زمینھ را . نكردني دانستند، و اصول اخالقي جدید باعث بیاعتباري الھیات قدیم شدند
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در جنگ میان . لسفھاي براي توجیھ آن بودند، فراھم ساختبراي خوشگذراني افراد، كھ در جستجوي ف
ھاي مشركان، و آگاھي بر مراسم و  اطالع روزافزون بر اخالق و فلسفھ. ھا، مذھب آسیب دید فرقھ

تشریفات اقوام آسیایي، مردم را بر آن داشت كھ در مقام مقایسھ مسیحیت با آنھا برآیند و در نتیجھ دچار 
استمداد میكرد، و )) سقراط مقدس((ود میپرسیدند آیا نشنیدھایم كھ اراسموس از آنان از خ. حیرت شوند

ھاي مذھبي را ناشي از تصادفات جغرافیایي و حكمیت جنگ میدانست پیشرفت  ندیدھایم كھ مونتني فرقھ
را در بسیاري از موارد، مثال عبور ستارگان دنبالھدار كھ مومنان آن )) قانون طبیعي((علم نشان داد كھ 

افراد تحصیلكرده بھ دشواري میتوانستند معجزه را، حتي . ناشي از اراده خداوند میدانستند، جاري است
و گروھي از خود میپرسیدند این زمین، ; ھنگامي كھ بیسوادان بھ شكوه و جالل آن معتقد بودند، باور كنند

را احساس كرده است، آیا ممكن است، بنا بھ گمان كوپرنیك و  خداھاي مردمپسند پاھاي  كھ در افسانھ
گالیلھ، حباب و لحظھاي باشد در جھان پھناوري كھ خداوند حسود و انتقام جوي تورات آن را نیز عظیم 

ھند، پس بھشت بھ كجا میرود اعتدالیترین میداند اكنون كھ زمین و آسمان دوباره در روز تغییر مكان مید
شكاكان، پیروان اونیتاریانیسم بودند كھ در ایتالیا، سویس، لھستان، ھلند، و انگلستان تردیدھایي درباره 

عده معدودي خداپرست نیز بھ خدایي كھ در نظر آنان تقریبا بھ طبیعت . الوھیت عیسي اظھار داشتند
وھیت عیسي را رد میكردند و میخواستند كھ مسیحیت جنبھ مذھبي خود شباھت داشت معتقد بودند، مقام ال

را از دست بدھد و بھ صورت اخالق درآید این عده ھنوز پراكنده و محتاط بودند، اما در میان آنھا كساني 
جسورتر از این گروه . جنجال راه انداختند ١۶۴٨مانند ادوارد ھربرت آوچربري، پس از سال 

ان بودند كھ دیر فرا رسیدن رستاخیز را مسخره میكردند و جھنم را زیاد وحشتناك آلم)) اپیكوریان((
قوي ((در فرانسھ این افراد را . نمیدانستند، زیرا میگفتند كھ اشخاص خوشگذران در آنجا گرد آمدھاند

آن در آغاز  رفتار بیبندوبار این عده بود كھ بھ كلمھاي كھ معناي; میدانستند)) عنان گسیختھ((یا )) االراده
، فیلیپ دوپلسي مورنھ كتابي در نھصد ١۵٨١در سال  .دادبود معناي مورد استفاده امروز را )) آزاد فكر((

اس كتابي بھ قطع خشتي ، فرانسوا گار١۶٢٣در سال . صفحھ تحت عنوان درباره حقیقت مذھب مسیحي داد
را بھ باد انتقاد گرفت و گفت كھ این عده )) ھا قوي االراده((در بیش از ھزار صفحھ منتشر كرد و در آن 

. و تنھا طبیعت و سرنوشت را قبول دارند)) خدا را فقط از حیث ظاھر و بنا بھ مصلحت دولت میشناسند((
س را بھ پنجاه ھزار نفر تخمین زد، ولي آن كلمھ در پاری)) خدانشناسان((در ھمان سال، مارن مرسن عده 

گابریل  ١۶٢۵در سال . آن زمان چندان كلي استعمال میشد كھ ممكن است مقصود او خداپرستان بوده باشد
نوده میگفت كھ ارسال قوانین از طرف خداوند بھ نوما پومپیلیوس و موسي افسانھاي است كھ براي 

ھایي درباره مبارزه خود با  نیز قصھ) در مصر قدیم(ت، و راھبان تب پیشرفت نظم اجتماعي جعل شده اس
فرانسوا دوالموت لووایھ، منشي . شیطان نگاشتھاند تا بھ شھرت خود بیفزایند و عوام زودباور را بدوشند

كتابي تحت عنوان گفتگوھاي اوراسیوس تابرو  ١۶٣٣ریشلیو و آموزگار آینده لویي چھاردھم، در سال 
علم، جھل، امور مسلم، افسانھ، و : ((ت كھ در آن ھمھ چیز را مورد تردید قرار داده و گفتھ بودمنتشر ساخ
او از كساني بود كھ ایمانشان در برابر تعدد مذھبھاي .)) نمایش خندھدار جاودانھاي است... ھمھ جھان 

، كسي نیست كھ مذھب ھاي مختلف در میان این ھمھ فرقھ: ((خطاناپذیر متزلزل شد، و در این باره میگفت
وي، با وجود شكاكیت خویش، در ھفتاد و ھشت سالگي زن .)) خود را حقیقي نداند و بقیھ را محكوم نكند

  . این شخص، مانند شكاك خوبي، با كلیسا آشتي كرده بود. گرفت و در ھشتاد و چھار سالگي درگذشت

بود، كھ سرانجام توسط دوست او بھ نام  قسمت عمده این شكاكیت در فرانسھ ناشي از بازتاب منفي مونتني
پیر شارون، كشیش اھل بوردو كھ آخرین مراسم را براي او بھ جا آورد و كتابخانھ او را بھ ارث برد، بھ 

، شامل شرحي درباره عقل و در سھ )١۶٠١(رسالھ عقل، اثر شارون . صورت نیرویي مثبت و مفید درآمد
برعكس، باید آن را رسالھاي ; م عقاید مونتني نامیده شده استجلد است كھ بھ طور نارسایي نوعي تنظی

مستقل دانست كھ قسمت زیادي از آن مرھون مقاالت مونتني، اما حاكي از رفتار مودبانھ و موقر شارون 
. وي عقیده دارد كھ ھر گونھ علمي ناشي از حواس و بنابراین تابع خطاھا و محدودیتھاي آنھاست. است

نادانان را عقیده بر این است كھ حقیقت با موافقت ھمگان ثابت میشود، و صداي . ستحقیقت براي ما نی
شارون میگوید كھ صداي مردم صداي جھل است، صداي عقایدي است كھ در دھان . مردم صداي خداست

روح . آنھا گذاشتھ شده است، و انسان باید مخصوصا در آنچھ مورد قبول ھمگان است شك و تردید كند
ز كوششي اسرارآمیز، بیآرام، جوینده، و مربوط بھ مغز است و ظاھرا با فناي جسم از میان عبارت ا
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مذھب از رازھاي غیرقابل اثبات و اباطیل بسیار تشكیل یافتھ است، و قربانیھاي وحشیانھ و . میرود
لسوف و ھمھ افراد فی) ھمچنانكھ بعدھا ولتر میگفت(اگر . ستمگریھاي متعصبانھاي از آن ناشي شدھاند

دوستدار حكمت بودند و بدان عمل میكردند، نیازي بھ مذھب نداشتیم و جامعھ با پیروي از یك سلسلھ اصول 
دلم میخواھد مردي : ((شارون ھمچنین میگوید. اخالقي و فارغ از الھیات میتوانست بھ حیات خود ادامھ دھد

شر طبیعي و جھل بشر، مذھب بھ منزلھ  اما با مالحظھ.)) پرھیزگار بدون بھشت و دوزخ وجود داشتھ باشد
بنابراین، شارون ھمھ اصول مسیحیت، حتي فرشتگان و . وسیلھاي الزم براي نیل بھ اخالق و نظم است

معجزات، را قبول دارد و بھ عاقالن توصیھ میكند كھ ھمھ مراسم مذھبي كلیسایي را كھ تصادفا بدان 
  . ذار نخواھد بودوابستھاند انجام دھند شكاك واقعي ھرگز بدعتگ

ھا، كھ باب طبع كلیسا، بود یكي از یسوعیان معاصر شارون او را جزو شریرترین و  با وجود این نتیجھ
و ھنگامي كھ شارون در شصت و دو سالگي بر اثر حملھ صرع . خطرناكترین خدانشناسان دانست

وي اندكي پیش . یز او دانستند، پارسایان آن را نتیجھ داوري خداوند درباره عقاید كفرآم)١۶٠٣(درگذشت
در آن عبارات بي پرواي خود را تعدیل كرد، و بھ . از مرگ، درصدد چاپ دوم رسالھ خود برآمد

با وجود این، رسالھاش جزو . روحانیان ھمكار خویش اطمینان داد كھ مقصودش از طبیعت، خداوند است
بین . ب از مقاالت مونتني مورد پسندتر بودندھاي او تا نیم قرن بھ مرات نوشتھ. كتابھاي ممنوع اعالم شد

، رسالھ شارون سي و پنج بار بھ چاپ رسید، و در قرن ھیجدھم عقایدش بیش از ١۶٧٢و  ١۶٠١سالھاي 
اما ھمان نظم و ترتیب انشایي كھ در قرن ھفدھم توجھ خوانندگان را بھ خود . نظریات استادش رواج داشت

یم خستھ كننده منطبق بر شیوه مكتب مدرسي بھ نظر میآمد، و جلب میكرد در قرن ھیجدھم نوعي تعل
  . ھاي شارون از نظر افتادند ھنگامي كھ مردم دوباره بھ درخشندگي و نشاط آثار مونتني پي بردند، نوشتھ

II - ١۶٠٠-١۵۴٨: جوردانو برونو  

خدا را حل كند و  در این ھنگام چھ كسي میتوانست معماي وجود. كوپرنیك حدود جھان را توسعھ داده بود
  . او را بھ طرزي متناسب با آن كھكشانھاي بیشمار آرام نشان دھد برونو آماده این كار شد

او اگرچھ نام تعمیدي فیلیپو داشت، پس . برونو در نوال، در بیست و شش كیلومتري شرق ناپل، تولد یافت
در آنجا كتابخانھ . ردانو تغییر داداز ورود بھ صومعھ دومینیكیان در ناپل در ھفده سالگي، آن را بھ جو

ھاي افالطون و  خوبي یافت كھ نھ تنھا پر از كتابھاي دیني بود، بلكھ آثار كالسیك یونان و روم، نوشتھ
. ارسطو، و حتي كتابھاي نویسندگان عرب و یھودي را نیز، كھ بھ التیني ترجمھ شده بودند، شامل میشد

ركان خو گرفت، و این عالقھ، پس از آنكھ وي دست از الھیات طبیعت شاعرانھاش بآساني با اساطیر مش
بود كھ جھان ) دموكریتوس(وي شیفتھ فرضیھ ذیمقراطیس . مسیحي برداشت، مدتھا در وجودش باقي ماند

فرضیھاي كھ اپیكور آن را ادامھ داد، و لوكرتیوس آن را . را مركب از ذرات كوچك بیشمار میدانست
ھاي ابن جبرون،  نو آثار ابن سینا و ابن رشد، از متفكران اسالم، و ھمچنین نوشتھبرو. استادانھ تفسیر كرد

ھاي او راه یافت و با عقایدي كھ از  قسمتي از رازوري عبري در نوشتھ. فیلسوف یھودي، را مطالعھ كرد
د آمیختھ دیونوسیوس دروغین و برناردینو تلسیو در مورد اتحاد اضداد در طبیعت و خداوند اقتباس كرده بو

ھمچنین تحت تاثیر افكار نیكوالي كوزایي قرار گرفت، كھ گفتھ بود جھان نامحدود است، مركز و . شد
برونو رازوري پزشكي و انقالبي پاراسلسوس، . محیط ندارد، و بھ وسیلھ یك روح منفرد در حركت است

ھمھ . یوس آگریپا را میستودھاي ھوش افزاي رامون لول، و فلسفھ پیچیده كورنل كنایات سرپوشیده و نقشھ
این عوامل در او تاثیر كردند و او را بر آن داشتند كھ با ارسطو، مكتب مدرسي، و قدیس توماس آكویناس 

اما برونو در صومعھاي متعلق بھ دومینیكیان میزیست، و قدیس توماس آكویناس . بھ مخالفت برخیزد
  . قھرمان عقالني و معنوي دومینیكیان بود

  . ھاي خود موجب نگراني روساي خود را فراھم ساخت ن طبعا با اعتراضھا، تردیدھا، و فرضیھراھب جوا
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گذشتھ از این، شھوت در خون او میجوشید، و خود او بعدھا اعتراف كرد كھ ھمھ برفھاي قفقاز نمیتوانست 
برونو در سال  .میان بیداري شھواني و بیداري عقالني رابطھاي دقیق نھفتھ است. آتش او را فرو نشاند

جامھ كشیشان بر تن كرد، ولي شك و تردید نھاني او را ھمچنان آزار میداد و باعث میشد كھ وي از  ١۵٧٢
چگونھ ممكن است سھ شخص در یك خدا وجود داشتھ باشند چگونھ ممكن است كشیشي، بھ ھر : خود بپرسد

ونو پس از آنكھ بھ جامھ كشیشان وسیلھ، بتواند نان و شراب را بھ صورت جسم و خون عیسي درآورد بر
، پس از یازده سال ١۵٧۶درآمد، رسما دوبار مورد توبیخ روساي خود قرار گرفت، و ناگھان در سال 

آنگاه جامھ كشیشي را از تن بیرون . اقامت در صومعھ، از این محل گریخت و تا مدتي در رم پنھان شد
با تدریس در دبستان پسرانھاي در نولي، نزدیك جنووا، آورد، نام تعمیدي سابق را دوباره بر خود نھاد، و 

  . بھ دامن امن و خلوت پناه برد

بدین ترتیب، دوره سرگشتگي شانزده سالھ او آغاز شد، دورھاي كھ در آن بیتابي بدن با تذبذب فكرش 
  . تناسب داشت

در اینجا، براي . رفت پس از چھار ماه اقامت در نولي، نخست بھ ساوونا و سپس بھ تورن، ونیز، و پادوا
آنگاه بھ برشا و . ھا، جامھ راھبان فرقھ دومینیكیان را دوباره بر تن كرد استفاده از مھمان نوازي صومعھ

سپس بھ . ھاي آلپ بھ شامبري رفت و در صومعھاي دومینیكي اقامت گزید برگامو و از آنجا از فراز كوه
دوباره جامھ راھبان را پوشید، تا دو . آیین كالوني بوددر محل اخیر، كھ مركز . سوي لیون و ژنو رو نھاد

ھا و غلط گیري متون  ماه با صلح و آرامشي كھ متناسب با خوي او نبود زندگي كرد، و با تصحیح نسخھ
در میان این متون، مطلبي وجود داشت كھ خود او نوشتھ و توسط یكي از علماي . چاپي ناني بھ دست آورد

ھاي  برونو در این نوشتھ تجدید نظر كرد، و تذكر داد كھ در گفتھ. و تدریس شده بودكالوني در دانشگاه ژن
  . آن دانشمند كالوني بیست اشتباه راه یافتھ است

ناشر این نسخھ تصحیح شده را دستگیر و جریمھ كردند، و خود برونو را براي محاكمھ بھ حضور روساي 
برونو، كھ میدید از دست مصیبتي گریختھ . قرار گرفت وي پوزش خواست و مورد عفو. كلیسا فرا خواندند

و بھ مصیبت دیگري گرفتار آمده است، با یاس و نومیدي از ژنو بیرون آمد و بھ لیون و از آنجا بھ تولوز 
در این شھر، بھ سبب رقابت میان كاتولیكھا و ھوگنوھا، و ورود كلیمیان تازه عیسوي شده از اسپانیا . رفت

شاید ضمن اقامت برونو بود كھ فرانسوا سانشز رسالھاي . ندازھاي آزادي مذھبي برقرار بودو پرتغال، تا ا
. كھ ھیچ چیز معلوم نیست در تولوز انتشار داد... تردید آمیز تحت عنوان درباره این علم شریف و واقعي 

م، و شاید بھ سپس بھ دالیلي نامعلو. برونو مدت ھیجده ماه در مورد درباره روح ارسطو سخنراني كرد
  . منظور كسب شھرت بیشتر، بھ پاریس رفت

ھانري . برونو نھ تنھا در فلسفھ، بلكھ بھ عنوان كسي كھ تدابیري براي تقویت حافظھ میداند مشھور شده بود
پادشاه فرانسھ از نتایج درسھاي برونو . سوم او را نزد خود خواند و از او راز تقویت حافظھ را مطالبھ كرد

. برونو تا دو سال دندان روي جگر گذاشت. و او را بھ استادي كولژ دو فرانس منصوب كردخشنود شد 
نمایشنامھاي خندھآور تحت عنوان مشعلدار انتشار داد كھ در آن راھبان، استادان، و  ١۵٨٢سپس در سال 

  :در مقدمھ آن چنین آمده بود. فضل فروشان را بشدت مسخره كرده بود

ھمچنین . در اینجا عده كمي جیببر، فرسنگھا متقلب، و اقدامات اراذل را بھ طور درھم میتوانید مشاھده كنید
چیزھاي تنفرآور لذیذ، شیرینیھاي تلخ، تصمیمات احمقانھ، ایمان غلط، آرزوھاي بر باد رفتھ، صدقات 

  ... خسیسانھ، 

تبھاي چھار روزه، سرطانھاي . ا میتوانید ببینیدو ھمھ جا عشق بھ ثروت ر... زنان مردانھ و مردان زنانھ 
علم مترقي، اقدام ثمربخش، و كوشش سودمند از اینجا ناشي ... روحاني، افكار سبك، حماقتھاي متداول 

  . و خبري از زیبایي و خوبي در میان نیست... خالصھ، ھیچ امنیت وجود ندارد . میشوند
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رونو، اھل نوال، فارغ التحصیل فرھنگستان، و معروف بھ ب: ((برونو در زیر آن نمایشنامھ چنین نوشت
بھ جاي آنكھ از ((ھانري سوم . ، برونو درصدد برآمد انگلستان را بیازماید١۵۶٣در ماه مارس .)) مزاحم

ھاي  و از این رو برایش نامھ)) خدماتش بھرھمند شود، بیشتر مایل بود كھ او را بھ دیگران معرفي كند،
  . شل دو كاستلنو، سیور دو الموویسیر، سفیر كبیر فرانسھ در لندن نوشتتوصیھ آمیزي بھ می

وي دو سال در قصر آن سفیر كبیر اقامت . از این تاریخ بھ بعد، پرنشاطترین دوره عمر برونو آغاز میشود
ھمچنین از طوفانھاي ناشي از . گزید، از حوایج اقتصادي فارغ شد، و مھمترین آثار خود را در آنجا نوشت

اخالق خودش بھ آن قصر پناه میبرد، و ضمن مباحثاتي كھ داشت، بر اثر سخنان آزادمرد مطلعي كھ مسائل 
برونو در آن قصر با سر فیلیپ سیدني، . ما بعدالطبیعھ را زیاد جدي تلقي نمیكرد، تسلي خاطري مییافت

انایان عصر الیزابت بودند ارل آولستر، جان فلوریو، ادمند سپنسر، گیبریل ھاروي، و جمعي دیگر كھ از د
. این گفتگوھا زمینھ را براي كتاب برونو تحت عنوان نخستین شب روزه بزرگ فراھم ساخت. آشنا شد

برونو آن ملكھ بزرگ را نیز مالقات كرد و او را با كلماتي ستود كھ بعدھا دستگاه تفتیش افكار از آنھا علیھ 
  . او استفاده كرد

گاه آكسفرد تقاضا كرد كھ بھ او این افتخار را بدھد كھ در تاالرھاي آن از دانش ١۵٨۵برونو در سال 
سخنراني كند، و در توصیف خود مطالبي گفت كھ باعث شد ھیچ كس در آینده او را داراي حجب و حیا 

جمعي بھ اتفاق رئیس . وي پس از دریافت اجازه، درباره بقاي روح و اصول كوپرنیك سخن گفت. نداند
  :خود برونو، بھ شیوھاي كھ مخصوص اوست، میگوید. ندین بار سخن او را قطع كردندكالج لینكن چ

چگونھ پاسخ میدادند و او چگونھ پانزده بار، بھ وسیلھ پانزده قیاس، دكتر [ برونو]آیا میشنیدید كھ بھ دلیل او 
نند جوجھاي بیچارھاي را كھ در آن مجلس رسمي و موقر بھ عنوان رئیس فرھنگستان معرفي شده بود ما

حیران بھ جاي گذاشت میخواھید بدانید كھ آن خوك، رئیس كالج لینكن، با چھ بیادبي و بیتربیتي رفتار كرد، 
و شكیبایي و انسانیت كسي كھ ثابت كرد اھل واقعي ناپل است و زیر آسمان بھتري پرورش یافتھ است 

  خود را بھ پایان میرساندندچگونھ بود آیا خبر دارید كھ آنھا چگونھ مجالس سخنراني عمومي 

مركز فضل فروشي، جایگاه شدیدترین جھالت و ((، ))بیوه دانش منطقي((برونو بعدھا آكسفورد را 
  . دانست)) گستاخي آمیختھ بھ بیتربیتي روستایي، و باعث فرسوده شدن صبر و شكیبایي ایوب

دمیان را بھ طرزي تحمل ناپذیر وي مطالب شیوایي درباره ستارگان مینوشت و آ. فیلسوف ما ایوب نبود
گذشتھ از این، احساس میكرد كھ تفسیر او درباره اصول كوپرنیك بھ سود علم تمام میشود، . كودن میدانست

گر چھ فلوریو او را پس از آرام شدن )) بھ سختي انتقاد میكرد،((و از كساني كھ مخالف نظریاتش بودند 
وي بھ . او باعث عذاب دوستان و ضمنا موجب تقویت او بود خودپسندي. میدانست)) خوشخو و با تربیت((

عالم علم دین پیشرفتھتر، استاد حكمت بیضرر و : ((خود لقبھاي پرشكوھي میداد، مانند این عنوان
برونو داراي قوه تخیل پرشور و فصاحت ھیجان آمیز مردم ناپل بود و ھر كجا كھ میرفت .)) خالصتر

بھ خاطر حكمت حقیقي و بھ سبب تعصب در : ((ھمیشھ میگفت. ردخورشید جنوب خونش را گرم میك
با سفیر  ١۵٨۵برونو در اواخر سال .)) مورد تفكر واقعي، رنج و عذاب میكشم و خود را مصلوب میكنم

سپس در سوربون بھ سخنراني پرداخت و، طبق . كبیر فرانسھ، كھ احضار شده بود، بھ پاریس بازگشت
مبارزه اتحادیھ كاتولیك علیھ ھانري سوم برونو را . ھ دشمني با خود برانگیختمعمول، پیروان ارسطو را ب

و چون بھ ; وارد دانشگاه ماربورگ شد ١۵٨۶در ماه ژوئیھ . ھاي آلمان را بیازماید بر آن داشت كھ دانشگاه
ل در مدت دو سا. او اجازه سخنراني ندادند، از رئیس دانشگاه بدگویي كرد و از آنجا بھ ویتنبرگ رفت

اما تحت تاثیر ; دانشگاه لوتر درس داد و پس از حركت از این شھر، با این محل حقشناسانھ تودیع كرد
امپراطور او را ھوسباز . آنگاه از رودولف دوم در پراگ مدد خواست. افكار مصلحان دیني قرار نگرفت

برونو چند . ھ تدریس بپردازدتالر بھ او عطا كرد و اجازه داد كھ در دانشگاه ھلمشتد ب ٣٠٠نامید، ولي 
از نتیجھ این عمل چیزي . ماھي خود را خوشبخت میدانست، اما رئیس كلیساي لوتري او را تكفیر كرد
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نمیدانیم، ولي برونو از آنجا بھ فرانكفورت و سپس بھ زوریخ رفت و دوباره بھ فرانكفورت بازگشت 
  . ي التیني خود بپردازدو در این شھر مقیم شد تا بھ انتشار كتابھا) ١۵٩٠١۵٩١(

تا این ھنگام، یعني یك سال پیش از زنداني شدن او توسط دستگاه تفتیش افكار، فلسفھ او كامل شده بود، اگر 
با مالحظھ آثار عمده برونو، از عنوانھاي آنھا تعجب . چھ ھرگز بھ صورتي واضح و مرتبط در نیامد

میكنند كھ، بھ جاي فلسفھاي اصولي یا منطقي، باید انتظار  گاھي شاعرانھ و مبھماند، و ما را متوجھ. میكنیم
بندرت در جاي دیگر، جز در آثار رابلھ، اینھمھ نعمت، معاني و . خیالبافي یا وجد و جذبھ را داشتھ باشیم

بیان، مثال، رمز، افسانھ، بذلھ گویي، خودبیني، مبالغھ، نكتھ بیاھمیت، ستایش، مسخره، و لطیفھ را میتوان 
. كھ بدین گونھ در میان مخلوط غیر واضحي از عقاید دیني، اطالعات، و فرضیات گنجانده شده باشندیافت 

برونو مھارت درام نویسان ایتالیایي، نشاط فضیحت آمیز شاعراني را كھ كلمات التیني فراواني بھ كار 
توقع آرام، خودداري اگر فلسفھ را . میبردند، و ھمچنین ھجو گویي شدید برني و آرتینو را بھ ارث برد

معقول، قدرت مشاھده ھمھ جوانب، تحمل اختالف، حتي دلسوزي نسبت بھ سادھلوحان بتوان دانست، در 
آن صورت برونو فیلسوف نیست، بلكھ جنگجویي است كھ چشمبند بر خود نھاده است تا مبادا خطرھاي 

بارت از محو زجر، تعقیب، و این ھدف، دو قرن پیش از ولتر، ع. اطراف او را از ھدفش منحرف كنند
در ھجویھ وحشیانھاي علیھ مومنان بیفكر، یعني كساني كھ الھیات را . جلوگیري از دشمني با اصالحات بود

  : كمال مطلوب میدانستند، برونو شدیدتر از ولتر لب بھ انتقاد گشود و گفت

ھمچنین ناداني كسي كھ منتظر . تبھ عقیده من، آینھاي بھتر از خرد در برابر دیدگان بشر گذاشتھ نشده اس
از سوي دیگر، چیزي موثرتر از تفكرات فلسفي و عقلي، . رستاخیز است بھ طور واضحتري آشكار میشود

. كھ ناشي از حسھاست و در ھوش تكامل یافتھ بشر مانند میوه میرسد، نمیتواند ما را در مغاك جھنم بیفكند
و اي كساني كھ خرید، سعي كنید اگر خوبید، ; ورت خر درآییدبنابراین، اي كساني كھ بشرید، بكوشید بھ ص

بھتر بشوید تا بھ ھدف و مقامي برسید كھ دستیابي بھ آن نھ با علم و كوشش، ھر قدر ھم بزرگ باشد، بلكھ 
و از دست دادنش نھ با جھل و بد كرداري، ھر قدر ھم بزرگ باشد، كھ با . با ایمان امكان پذیر است

اگر بر اثر این رفتار نام شما در كتاب زندگي نوشتھ شود، مورد لطف كلیساي . یگیردبیایماني صورت م
وجود كلیساي پیروز، كھ خداوند در آن زندگي میكند و در سراسر اعصار حكمفرماست، مباھات خواھید 

  . كرد

  . آمین

ي عمیق و عقیدھاي كھ برونو درباره جھان دارد در مرحلھ اول شناخت زشت و زیباست، یعني ستایش
نیز كوششي است فلسفي بھ منظور تطبیق فكر بشري با جھاني كھ در آن ; شگفتي آمیز از بینھایتي فروزان

در ماوراي ; زمین و خورشید مركز جھان نیستند. سیاره ما قسمت بسیار كوچكي از عظمتي است ناشناختھ
چنانكھ (اي دیگري وجود دارند دنیاھ) در زمان برونو دوربین نجومي وجود نداشت(دنیایي كھ میبینیم 

چنانكھ دوربینھاي (، و در ماوراي این دنیاھا نیز دنیاھاي دیگري ھستند)دوربینھاي نجومي نشان دادند
و بھ ; آغاز و انجامي را نمیتوانیم در نظر بگیریم. ، و بدین ترتیب تا بینھایت)نجومي بھتري نشان دادند

وپرنیك میاندیشید، ثابت باشند، پیوستھ جاي خود را تغییر ، آن طور كھ ك))ثابت((جاي آنكھ ستارگان 
  . فضا، زمان، و حركت نسبي ھستند. حتي در آسمانھا ھمھ چیز حركت میكند; میدھند

ھاي مختلف بھ شكل متفاوتي دیده  حركتھا از مكانھا و ستاره. مركز، محیط، باال و پاییني وجود ندارد
ممكن است موجودات زنده و باھوشي در . ود نیز نسبي استو وقت، كھ میزان حركت است، خ; میشوند

آیا عیسي بھ خاطر آنھا نیز جان خود را از دست داد با وجود این، در این . بسیاري از ستارگان زندگي كنند
عظمت بیپایان، ماده بھ صورتي تغییر ناپذیر حفظ میشود، و قانون بھ طرزي جاوداني و نقض ناشدني ثابت 

  . میماند
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نجا كھ جھان بینھایت است، و دو بینھایت نمیتواند وجود داشتھ باشد، خداي بینھایت و جھان بینھایت از آ
محرك اول، ))). خدا، جوھر، یا طبیعت: ((در اینجا بھ عقیده اسپینوزا میرسیم كھ میگفت(یكي بیش نیستند 

. ... طرزي ذاتي موجودنددر ھر جزئي از كل حركت و انرژي بھ ; چنانكھ ارسطو میپنداشت، وجود ندارد
بیشتر شایستھ اوست كھ اصل داخلي حركت باشد كھ طبیعت . خداوند عقل خارجي نیست((بھ عقیده برونو 

اما این فكر در آسمان نیست، بلكھ در ھر ذره . منتھاي طبیعت فكر خداوندي است.)) و روح خود اوست
  . حقیقت است

اي كوچك، كھ اجزاي الیتجزایي از نیرو، زندگي، و فكر برونو میگوید كھ عالم تركیبي است از مونادھ
ھر ذرھاي از خود فردیت و فكر ). در اینجا وي بمثابھ پلي میان لوكرتیوس و الیبنیتز است(رشد نكردھاند

رفتارش ) بنابر عقیده اسپینوزا(دارد، و با وجود این، آزادي آن عبارت از آزادي از قانون نیست، بلكھ 
اصل ترقي و تكامل در طبیعت، بدین معني كھ ھر قسمتي بھ . و خاصیت خود آن است مطابق قانون ذاتي

  ). ارسطو)) كمال اول(((سوي كمال پیش میرود، وجود دارد 

اداره ((اما در رفتار ھمھ عالم، یعني در . در طبیعت، تضادھا، نیروھاي مخالف، و تناقضھایي وجود دارند
بدین ترتیب، حركات مختلف سیارات بھ . د و از میان میروند، ھمھ تضادھا یكنواخت میشون))خداوند

در ماوراي تنوع شگفت انگیز و سحر آمیز طبیعت وحدت عجیبتري . صورت ھماھنگي كرات درمیآیند
وحدت است كھ مرا : ((برونو میگوید. وجود دارد كھ در آن ھمھ قسمتھا اعضاي یك پیكر بھ نظر میآیند

است كھ من در بردگي آزاد، در غم شاد، در فقر توانگر، و حتي در مرگ  بر اثر قدرت آن. شیفتھ میكند
اگرچھ رنج میكشم، از این موضوع تسلي ; اگر چھ تابع قانونم، طبیعت خود را ابراز میدارم.)) (زندھام

اگر چھ خواھم مرد، مرگ جز بھ ; جز با در نظر گرفتن كل، نامفھوم میشود)) بدي((خاطري مییابم كھ 
از اینجاست كھ شناخت وحدت عالي ھدف علم و فلسفھ و داروي شفا .) دگي نیروبخش كل استمنزلھ زن

  ))). عشق عقالني نسبت بھ خداوند((طبق عقیده الیبنیتز، (بخش فكر است 

در این خالصھ ناتمام فلسفھ برونو، ھمھ شور و ھیجان قھرمانانھ او حذف شده است، و انسان تصور میكند 
ي و ثباتي وجود داشتھ كھ با آن كامال بیگانھ بوده است، زیرا بھ طور متساوي داراي كھ در فكرش پیوستگ

. تناقض و ادعاست و حاالت مختلفي را نشان میدھد كھ تنھا با سرمستي مربوط بھ عالم ھستي توافق دارند
برونو درباره خصایص فردي . منتخب دیگري از عقایدش او را بھ صورت رازوري جادوگر درمیآورد

تحت تاثیر زھره بھ دنیا میآیند داراي استعداد عشق، ((بھ عقیده او، كساني كھ ; چندین سیاره سخن میگفت
ھمچنین بھ خاصیتھاي . و افراد تحت تاثیر مریخ بھ كشمكش و تنفر تمایل دارند; شاعري، و آرامشند

اشند، و ممكن است در بعضي مرموز اشیا و اعداد اعتقاد داشت و میگفت كھ بیماریھا شاید ناشي از دیوان ب
  . موارد با تماس دست پادشاه یا آب دھان پسر ھفتم شفا یابند

خطاي نھایي او این بود كھ میپنداشت اگر بھ ایتالیا باز گردد و مورد بازجویي دستگاه تفتیش افكار قرار 
ند و آن را نسبت بھ بعضي از عبارات موافق كلیسا را از كتابھاي خود نقل ك) و میتوانست(گیرد، میتواند 

  . ارادت خویش متقاعد سازد

این كتاب طرد جانور . شاید امیدوار بود كھ ایتالیا خبر كتابي را كھ در انگلستان انتشار داده بود نشنیده باشد
برونو . و مقصودش از جانور، آیین كاتولیك، یا مسیحیت، یا اصول مذھب بھ طور كلي بود; فاتح نام داشت

در غیر این صورت چگونھ میتوان شوق و ذوق او را در قبول دعوت ; یدن ایتالیا بودحتما آرزومند د
جوواني موچنیگو توجیھ كرد كھ بھ ونیز بیاید و مھمان او باشد و بھ او درس بدھد موچنیگو از افراد یكي 

و شنیده بود وي كاتولیك پارسایي بود، اما بھ جادوگري اعتقاد داشت، . از مشھورترین خاندانھاي ونیز بود
دستگاه تفتیش افكار . ھاي جادوگري دست دارد و از راز تقویت حافظھ آگاه است كھ برونو در ھمھ رشتھ

مدتھا پیش اعالم داشتھ بود كھ برونو یاغي است و باید در نخستین فرصت دستگیر شود، اما ونیز در 
از این رو، برونو در . رت داشتحمایت از چنین یاغیان و نپذیرفتن دستورھاي بازجویان آن دستگاه شھ

  . شتابان فرانكفورت را ترك گفت و از طریق آلپ بھ ایتالیا رفت ١۵٩١پاییز 
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ولي چون در این راه زیاد ; موچنیگو او را نزد خود پذیرفت و درسھایي جھت تقویت حافظھ از او گرفت
و در این ; او پنھان میداردپیشرفت نكرد، چنین پنداشت كھ شاید استاد علم سحرآمیز و مرموزي را از 

موچنیگو از كشیش مخصوص خود . ضمن از بدعتھاي آن فیلسوف پرسخن و بیاحتیاط بر خود میلرزید
كشیش بھ او توصیھ . پرسید كھ آیا صالح است درباره برونو گزارشي بھ دستگاه تفتیش افكار بدھد یا نھ

اما . موچنیگو نیز پذیرفت. ابراز دارد كرد اندكي صبر كند تا استادش مطالب دیگري را بھ طور قطع
ھنگامي كھ برونو قصد خود را مبني بر مراجعت بھ فرانكفورت اعالم داشت، موچنیگو بازجویان را آگاه 

موچنیگو . ، بھ زندان دستگاه تفتیش افكار در ونیز فرستاده شد١۵٩٢كرد، و برونو، در بیست و سوم مھ 
وي بھ . عمل كرده است)) بر اثر اجبار وجدان و كشیش خود((د كھ رفتار خود را بدین ترتیب توجیھ میكر

تثلیث و ; بازجویان گفت كھ برونو با ھمھ مذھبھا مخالف است، اگر چھ آیین كاتولیك را بیشتر دوست دارد
مسیح و حواریون را متھم میكند بھ اینكھ ; تجسم خداوند و تبدیل نان و شراب بھ جسم عیسي را نمیپذیرد

گفتھ است كھ ھمھ راھبان خرند و زمین را با ریاكاري، حرص، ; با معجزات دروغین میفریفتھاندمردم را 
لذایذ ((بھرھمند شدن از ; فلسفھ باید جاي مذھب را بگیرد; و زندگي شرارت آمیز خود آلوده میكنند

ضا كرده و او، یعني برونو، تا آنجا كھ فرصت دست داده است، شھوات خود را ار; گناه نیست)) جسمي
ھایش بھ پاي  از زنھا خوشش میآید، ولو آنكھ ھنوز تعداد زنھا و معشوقھ((و بھ او گفتھ است كھ ; است

مورد  ١۵٩٢دستگاه تفتیش افكار آن زنداني را، بدون عجلھ از مھ تا سپتامبر .)) سلیمان نرسیده است
دو ((ي نوشتھ و مانند پومپوناتتسي برونو معتقد بود بھ اینكھ بھ عنوان فیلسوف مطالب. بازجویي قرار داد

را از یكدیگر تمیز داده است، یعني انسان ممكن است بھ عنوان فیلسوف اصولي را مورد تردید )) حقیقت
  . قرار دھد كھ بھ عنوان كاتولیك آنھا را پذیرفتھ است

بسیاري  وي تصدیق كرد كھ در مسئلھ تثلیث نیز تردید نشان داده است، و اعتراف كرد كھ اشتباھات
با توجھ بھ ناتواني من، مرا بھ آغوش : ((از این رو اظھار توبھ كرد و بھ دادگاه گفت. مرتكب شده است

بازجویان او را .)) كلیساي مادر بپذیرید، داروھایي براي خوشبختي من فراھم سازید، و بھ حالم ترحم كنید
ژوئیھ دوباره مطالبي از او پرسیدند، بھ  در سیام. دلداري ندادند، بلكھ وي را بھ زندانش باز گرداندند

در سپتامبر، رئیس دستگاه . اعتراف و استغاثھاش گوش دادند، و دوباره او را دو ماه در زندان نگاه داشتند
حكومت ونیز علیھ دستور . تفتیش افكار رم بھ بازجویان ونیزي دستور داد كھ آن زنداني را بھ رم بفرستند

در . و سنا با تسلیم او موافقت كرد; ن گفتند كھ برونو تابع ناپل است، نھ ونیزاعتراض كرد، ولي بازجویا
  . ، برونو را بھ رم انتقال دادند١۵٩٣بیست و ھفتم فوریھ 

از مشخصات رسیدگي قضایي در آن عھد این بود كھ متھم مدت مدیدي پیش از بازجویي، و ضمن آن و 
بھ حضور دادگاه رم  ١۵٩٣ذشت تا برونو را در دسامبر تقریبا یك سال گ. پس از آن، در زندان میماند

از او بازجویي كردند یا بھ وسیلھ بازجویي او  ١۵٩۴ھاي آوریل، مھ، سپتامبر، و دسامبر  در ماه. آوردند
طبق . ، بازجویان دوبار جھت بررسي پرونده او با یكدیگر مالقات كردند١۵٩۵در ژانویھ . را شكنجھ دادند

آنھا او ((و .)) نزد كاردینالھاي معظم آوردند((برونو را  ١۵٩۶و آوریل  ١۵٩۵مارس  مدارك دادگاه، در
شكایاتش  ١۵٩۶در دسامبر .)) را مورد بازجویي قرار دادند و بھ سخنانش در مورد احتیاجاتش گوش دادند

بھ ((او را بھ حضور بازجویان آوردند و آنھا دوباره  ١۵٩٧در مارس .شنیدند)) در مورد غذا((را 
ھاي مكرر او حاكي  معلوم نیست كھ این احتیاجات از چھ قبیل بودند، اما استغاثھ)). احتیاجاتش گوش دادند

از سختیھایي ناگفتني بودند، آنھم قطع نظر از بیتكلیفي طوالنیي بود كھ بدان وسیلھ میخواستند روح 
 ١۵٩٧در دسامبر . سپري شدیك سال بدین منوال . سركشش را خوار كنند و او را عبرت ناظران سازند

بھ او اجازه  ١۵٩٨در دسامبر . دادگاه دیگري تشكیل یافت و دوباره برونو یك سال دیگر در زندان ماند
او را بھ حضور دادگاه فرا خواندند،  ١۵٩٩در چھاردھم ژانویھ . دادند كھ قلم و كاغذ در اختیار داشتھ باشد

قتباس كرده بودند برایش خواندند، و از او خواستند كھ آن ھشت موضوع بدعت آمیزي را كھ از كتابھایش ا
برونو از عقاید خود دفاع كرد، ولي حاضر شد كھ تصمیم پاپ را در مورد . حرفھا را پس بگیرد

در چھارم فوریھ، كلمنس ھشتم و اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ این نتیجھ . موضوعات نقل شده بپذیرد
در مدارك دادگاه ذكري از عقاید كوپرنیكي برونو . ه آشكارا بدعت آمیزندرسیدند كھ آن موضوعات برگزید
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آنگاه بھ او اجازه داده شد كھ تا چھل . بھ میان نیامده است، بدعتھاي او مربوط بھ تجسم و تثلیث خداوندند
  . روز دیگر بھ اشتباھات خود اعتراف كند

در بیست . مبر، مجددا از او بازجویي بھ عمل آمدھاي آوریل و سپتامبر، و نوا در ھیجدھم فوریھ، و در ماه
، یادداشتي ١۶٠٠در بیستم ژانویھ . و یكم دسامبر، برونو اعالم داشت كھ حاضر بھ ترك عقاید خود نیست

براي پاپ فرستاد و تذكر داد كھ موضوعات مورد اعتراض را بھ غلط از متون آنھا نقل كردھاند، و 
لمان دین دفاع كند، و دوباره آمادگي خود را براي قبول تصمیم پاپ حاضر شد كھ از آنھا در برابر عا

آنگاه، طبق مدارك دادگاه، پاپ كلمنس ھشتم مقدس فرمان داد كھ محاكمھ را بھ پایان برسانند . اظھار داشت
در ھشتم فوریھ، بازجویان برونو را احضار . و حكم را صادر كنند و او را تحویل دادگاه غیر مذھبي بدھند

اتھامات را تكرار كردند و بھ او گفتند كھ ھشت سال فرصت دارد كھ توبھ كند، و یادآور شدند كھ وي  و
گفتھ است تصمیم پاپ را در مورد بدعت آمیز بودن عقایدش خواھد پذیرفت، و پاپ جواب مثبت داده است، 

مانده )) تمرد، و خودسرغیر تایب، م((و زنداني ھنوز دست از افكار بدعت آمیز خود برنداشتھ و ھمچنان 
از این رو حكم میشود كھ وي بھ دست دادگاه غیر مذھبي و حاكم رم سپرده شود تا بھ مجازاتي كھ ; است

از شدت قانون در مورد [ حاكم رم]از صمیم قلب دعا میكنیم كھ او : ((ھمچنین گفتند.)) شایستھ اوست برسد
نھ تن از .)) د، و ھیچ یك از اعضایت ناقص نشودتنبیھات جسمي تو بكاھد، تو را خطر مرگ تھدید نكن

بنا بھ گفتھ كاسپار سیوپیوس، دانشمند آلماني كھ بتازگي . كاردینالھا،شامل بالرمینو، آن حكم را امضا كردند
تصور میكنم : ((كاتولیك شده و در رم مقیم بود، ھنگامي كھ حكم خوانده شد، برونو بھ قضات چنین گفت

آنگاه او را بیدرنگ بھ زنداني غیر روحاني انتقال .)) میكنید بیش از من میترسیدشماھا كھ مرا محكوم 
  . در نوزدھم فوریھ، او را در حالي كھ ھنوز توبھ نكرده بود. دادند

كنار میلھاي آھنین بر روي تودھاي ھیزم در میدان كامپو د . و دھانش را بستھ بودند. جامھاي بر تن نداشت
برونو . ضور جمع كثیري كھ از آن واقعھ عبرت گرفتھ بودند، زنده زنده سوزاندندو در ح. فیوري گذاشتند

، مجسمھ او را، كھ با گردآوري اعاناتي از اكناف ١٨٨٩در سال . در این ھنگام پنجاه و دو سال داشت
  . جھان ساختھ شده بود، در ھمان مكان برپا داشتند

III - وانیني و كامپانال   

این شخص كھ وانیني نام داشت، . نوزده سال بعد، شخص مشابھي بھ سرعت گرفتار سرنوشت مشابھي شد
در جنوب ایتالیا از ازدواج مردي ایتالیایي با زني اسپانیایي كھ در واقع بھ منزلھ مجاورت باروت و آتش 

ھوا و مذھبھاي مختلف  وي پس از آنكھ مانند برونو مدتي در اروپا گردش كرد و آب و. بود بھ وجود آمد
، و ایضا مانند برونو تا دو سال از صلح و آرامش )١۶١٧(را آزمود، سرانجام در تولوز رحل اقامت افكند 

كتابھایي كھ پیش از ورود بھ تولوز نوشتھ بود بندرت بھ مطالب بیمعني و سرپوشیده آن . برخوردار بود
دند، چنانكھ گفتھ بود بشر روي چھار دست و پا زمان شباھت داشتند و گاھگاھي حاكي از بصیرت او بو

روزي یكي از اشخاصي كھ در سخنرانیھاي او حضور مییافت گزارش داد كھ وي بھ مسئلھ . راه رفتھ است
مستمع . مورد تردید قرار داده است) شخص(تجسم خداوند خندیده و وجود خداوند را بھ صورت اقنوم

ا بھ خود جلب كرد، عقاید خصوصي او را، مانند رفتار موچنیگو با دیگري بھ نام فرانكون اعتماد وانیني ر
، وانیني نھ بھ امر كلیسا، ١۶١٨در دوم اوت . برونو، پرسید و مطالب او را با شوراي شھر در میان نھاد

سپس، بر اساس سخنرانیھایش، بھ الحاد و كفر متھم گشت، و . بلكھ بھ دستور دادستان پادشاه دستگیر شد
اگرچھ وانیني اعتقاد خود را بھ وجود خدا تاكید كرد، . نایت در نظر دولت قابل مجازات بودنداین دو ج

. فرانكون اظھار داشت كھ وي چند بار منكر خدا شده و گفتھ است كھ خدا غیر از طبیعت چیزي نیست
دان از خود قضات این گواھي را پذیرفتند و، علي رغم اعتراضات شدید وانیني و زھد و تقوایي كھ در زن

  نشان داد، او را، كھ در این ھنگام سي و چھار سال بیش نداشت، محكوم كردند و 
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تا او را در صندوق روبازي بنشاند، جز جامھ زیرین چیزي بر تنش )) بھ دست دژخیم عدالت سپردند((
مدخل اصلي  سپس او را بدین شكل بھ كنار)). ملحد و منكر خداوند: ((نپوشد، افساري بر گردنش قرار دھد

و از خداوند، پادشاه، و دستگاه عدالت بخواھد كھ او را ... كلیساي سن استفان ببرد تا او روي زانو بنشیند 
  . بھ سبب كفر و الحادش ببخشند

نخست زبانش را ببرد، . آنگاه او را بھ میدان سالین ببرد، بدنش را بھ چوبھاي كھ در آنجا افراشتھاند ببندد
  . سپس او را خفھ كند، و بعد بدنش را بسوزاند و خاكسترش را بھ باد دھد

: ، فریاد زد)١۶١٩نھم فوریھ (ھا را ببیند  میگویند وانیني، در اثنایي كھ از زندان بیرون میآمد تا آن شكنجھ
تومازو كامپانال، كھ در كاالبریا بھ دنیا آمد، مردي .)) برویم، برویم مثل فیلسوفي با خوشحالي جان بدھیم((

پرحرارت بود و تا مدتي در صومعھاي دومینیكي آتش درون را با آب زھد و عبادت فرو نشاند، بھ مطالعھ 
تكفیرنامھاي را كھ پاپ نوشتھ بود مورد . د كردھاي ارسطو را ر آثار تلزیو و امپدوكلس پرداخت، گفتھ

پس از ). ١۵٩٢ ١۵٩١(مسخره قرار داد، و چند ماھي توسط دستگاه تفتیش افكار در ناپل زنداني شد
در این شھر بود كھ نخستین اثر مھم . خروج از زندان، بھ دانشگاه پادوا رفت، و بھ جرم بیعفتي محكوم شد

و در آن، مانند فرانسیس بیكن در یازده سال بعد، بھ متفكران  ،)١۵٩۴(خود را بھ رشتھ تحریر درآورد 
توصیھ كرد كھ بھ جاي آثار ارسطو بھ مطالعھ طبیعت بپردازند، و طرحي براي برقراري مجدد علم و 

بھ ناپل، در توطئھاي بھ منظور رھا ساختن این شھر از تسلط اسپانیا شركت  پس از مراجعت. فلسفھ ریخت
). ١۵٩٩١۶٢۶(توطئھ بھ جایي نرسید، و كامپانال مدت بیست و ھفت سال را در زندان گذرانید. كرد

  . دوازده بار، و یك بار بھ مدت چھل ساعت، او را شكنجھ دادند

غزل او . وراتي درباره دولتھاي كامل و عالي میپرداختوي براي تخفیف آالم خود بھ فلسفھ، شعر، و تص
  :حاكي از خشم او علیھ عدم موفقیت عوام در طرفداري از شورش اوست)) مردم((تحت عنوان 

; مردم بھ مثابھ حیواني بیشعورند و از قدرت خود خبر ندارند و بنابراین زیر بار چوب و سنگ ایستادھاند
  . ا را با دھنھ و افسار رھبري كنددستھاي ضعیف كودكي قادر است آنھ

اما این جانور میترسد و كارھا را بھ دلخواه آن كودك انجام ; براي گسستن زنجیر، لگدي بیش الزم نیست
  . میدھد

  . سراسیمھ و مبھوتند)) لولوھا((از وحشت خود نیز خبر ندارند، و بر اثر خودخواھي 

  . ان خود را میگیرندعجبتر آنكھ خود را با دستھاي خود میبندند و دھ

  . و بھ خاطر پولي كھ پادشاھان از اندوختھ بھ جنگ میروند و تن بھ كشتن میدھند

و اگر كسي قیام كند، براي گفتن ; ھر چھ میان زمین و آسمان است بھ آنھا تعلق دارد، اما از آن آگاه نیستند
  . این حقیقت، او را نمیبخشند و بھ دیار عدمش میفرستند

كامپانال چنین پنداشتھ بود كھ این شھر . حاصل این سالھاي خستھ كننده كتاب شھر آفتاب اوستمشھورترین 
بر فراز كوھي در سیالن است، و كارمندان آن توسط یك مجلس ملي منصوب و معزول میشوند، و این 

ترتیب بزرگاني كھ بدین . مجلس را ھمھ افراد شھر كھ سنشان از بیست سال باالتر است انتخاب میكنند
آنان مراقب ازدواج زنان و . است، برمیگزینند)) ھو((انتخاب میشوند رئیس دولت را، كھ كشیشي بھ نام 

مردم بھ . زنان و مرداني با ھم ازدواج كنند كھ بھترین فرزندان را بھ وجود آورند((مردانند و مواظبند كھ 
از این لحاظ، خلقت .)) فراد بشر غافلیمما میخندند كھ در تربیت اسب و سگ دقت میكنیم، اما از تربیت ا

زنان بھ طور اشتراكي متعلق بھ ھمھ خواھند بود و تحت انضباط شدید قرار . ناقص وجود نخواھد داشت
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اگر زني سرخاب بمالد . ... بشرھاي روشن داشتھ باشند((باید بھ تمرینات شدید بپردازند تا . خواھند گرفت
كساني كھ از صحنھ . زن و مرد براي جنگ تربیت میشوند.)) واھد شدیا كفش پاشنھ بلند بپوشد، اعدام خ

ھر كسي را كاري معین است، . نبرد میگریزند، پس از گرفتار شدن، بھ كنام شیر و خرس افكنده میشوند
كودكان بھ طرز اشتراكي تربیت میشوند و طوري بار میآیند كھ در . اما بیش از چھار ساعت كار نمیكنند

تصویر جاندار ((مذھب این مردم پرستش خورشید است، كھ بھ منزلھ . با یكدیگر برابر باشندكاال و ثروت 
.)) آنھا معتقدند بھ اینكھ ھمھ جھان طبق رسوم آنھا زندگي خواھد كرد. ((بھ شمار میآید)) و چھره خداوند

نوشتھ شد و در  ١۶٠٢این بیانیھ كمونیستي، كھ انعكاس از افكار افالطون است، در زندان در حدود سال 
شاید ھم حاكي از آرزوھاي توطئھگران ناپل بود، و ممكن . انتشار یافت ١۶٢٢فرانكفورت آم ماین در سال 

وي بھ موقع خود با كلیسا صلح كرد و از زندان بیرون . است در حبس طوالني كامپانال بیتاثیر نبوده باشد
 ١۶٣۴در سال . ربانوس ھشتم را خشنود ساختآمد و، با تصریح حق پاپھا در عزل و نصب پادشاھان، او

ریشلیو او را تحت . اوربانوس او را بھ پاریس فرستاد تا از نتایج شورش دیگري در ناپل نجاتش دھد
حمایت خود گرفت، و این یاغي خستھ، مانند روزگار جواني، وارد حجره فرقھ دومینیكیان شد، و در آنجا 

  فلسفھ و سیاست -IVكھ سپیده جدید  زنگم من آن((وي گفتھ بود ). ١۶٣٩(درگذشت 

  ١۶٢۴-١۵٣۶: خوان د ماریانا -١

جنبھ برجستھ ; سیماي اصلي سیاست در قرون وسطي عبارت از تفوق وحدت بخش پاپ بر پادشاھان بود
از این لحاظ، نخستین . سیاست در قرون جدید كشمكش دولتھایي بود كھ از تحت نفوذ پاپ آزاد شده بودند

اي متفكران سوالي كھ در قرن ھفدھم، پس از نھضت اصالح دیني، باعث آشفتگي فلسفھ سیاسي شد تقاض
كاتولیك در مورد استقرار مجدد برتري پاپ، و تقاضاي متفكران پروتستان در مورد محو كامل سلطھ پاپ 

طرفداران پاپ میگفتند كھ پادشاھان مستبد، چون مدعیاند كھ سلطنت از طرف خداوند بھ آنھا تفویض . بود
مدافعان اصالح دیني ; ویران خواھند كرد شده است و منكر قیود مذھبي و اخالقي و قانوني ھستند، اروپا را

در پاسخ میگفتند كھ ھیچ مرجع فوق ملي نمیتواند بھ فكر خیر و صالح نوع بشر باشد، بلكھ بیشتر بھ فكر 
گذشت از این، اگر كلیسایي باالتر از دولتھا وجود داشتھ باشد، آزادي فكر و ; قدرت و منفعت خویش است

  . حق زندگي را سلب خواھد كرد

یلسوفان مكتب مدرسي در قرون وسطي، بھ پیروي از حقوقدانان روم قدیم، قدرت پادشاه را ناشي از ف
بنابراین، میگفتند كھ حق االھي پادشاھان بھ سلطنت وجود ندارد، و ; میدانستند) نھ خداوند(موافقت مردم 

از حقوق ]سنده كتاب دفاع متفكران كالوني، مانند بز، بیوكنن، و نوی. فرمانرواي بد را میتوان خلع كرد
اما علماي لوتري و پیروان كلیساي . علیھ ظالمان با شوق و ذوق از این عقیده طرفداري میكردند[ مردم

انگلیكان از حق االھي پادشاھان بھ سلطنت دفاع میكردند، و میگفتند كھ این حق براي جلوگیري از طغیان 
  . دشاھان ظالم را توصیھ میكردندمردم و ادعاي پاپ الزم است، و حتي اطاعت از پا

جزو مدافعان حاكمیت ملت، بسیاري از یسوعیان نیز یافت میشدند كھ تصور میكردند مقصود از این نظریھ 
كاردینال بالرمینو میگفت كھ اگر قدرت پادشاھان ناشي . تضعیف قدرت پادشاه در برابر قدرت پاپ است

تابع قدرت پاپ خواھد بود، كھ آن نیز ناشي از استقرار كلیسا از ملت و بنابراین تابع آن باشد، پس ظاھرا 
مولینا، از یسوعیان اسپانیا، بھ این نتیجھ رسیده . توسط عیسي است، و بنابراین فقط تابع خداوند خواھد بود

بود كھ مردم، بھ عنوان منبع قدرت غیر مذھبي، میتوانند بحق اما با نظم و ترتیب پادشاه ظالم را از كار 
، این نظریھ را با تغییرات ))بھترین عالمي كھ فرقھ یسوعي پرورده است((فرانثیسكو سوارث، . اندازندبر

احتیاط آمیزي جھت رد ادعاھاي مستبدانھ جیمز اول اظھار داشت، و از حق مردم در خلع پادشاھان دفاع 
یش از این گفتیم، كھ، بھ طوري كھ پ(طرفداري خوان د ماریاناي یسوعي از ظالم كشي ماریانا. كرد

از ھر جھت فردي شایستھ بود و، بھ سبب علم، ) بزرگترین تاریخ نویس عصر خود بھ شمار میآمد
رسالھاي تحت عنوان درباره  ١۵٩٩وي در سال . فصاحت، و بیباكي عقالني خود، شھرت بسیار داشت
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. یسوعي محل آن را انتشار دادپادشاه و تربیت او نگاشت، آن را بھ فیلیپ سوم ھدیھ كرد، و با اجازه ممیز 
بھ گفتھ او، بشر . قبل از ایجاد جامعھ بھ میان آورد)) حالتي طبیعي((وي نیم قرن پیش از ھابز سخن از 

با قانون و ; از ھر قید و اجباري جز رفع حوایج بدني فارغ بود;مانند جانوران وحشي، در جنگل میزیست
اما در این . ھمسر و غذا، فقط تابع غریزه خود بودو، در جستجوي ; مالكیت خصوصي آشنایي نداشت

آزادي، كھ ژان ژاك روسو نیز بدان معتقد بود، اشكاالتي وجود داشت، بدین معني كھ جانوران خطرناك بھ 
بشر، براي حفظ خود از این خطر، اجتماع را بھ وجود آورد، كھ بزرگترین ابزاري . وفور دیده میشدند

، و بھ منزلھ دفاعي الزم علیھ آالت تدافعي و تعرضیي است كھ طبیعت بھ است كھ تاكنون اختراع شده
جانوران ارزاني داشتھ است، اعضاي ھر گروه، ضمن قراردادي صریح یا ضمني، موافقت كردند كھ 

اما حاكمیت مردم از میان نرفت، و . اختیارات دستھ جمعي خود را بھ سردستھ یا پادشاھي تفویض كنند
وارد، نظیر كورتس در اسپانیا، مجلس ملي بر قدرتي كھ بھ دست نمایندگان سپرده شده بود تقریبا در ھمھ م

  . نظارت میكرد، مواظب مخارج بود، و ھیئتي قانوني تشكیل میداد كھ قدرت آن بیش از قدرت پادشاه بود

) موكراسيد(بھ عقیده ماریانا، بھ سبب توزیع نامتساوي استعداد و ھوش در میان افراد، حكومت مردم 
  . امكان ندارد

سلطنت مشروطھ بھترین نوع حكومتي . تعیین سیاست با مراجعھ بھ آراي عمومي زیانبخش خواھد بود
است كھ با طبیعت بشر و بقاي كشور تناسب دارد، و باید موروثي باشد، زیرا سلطنت انتخابي بھ منزلھ 

  . دعوتي است كھ گاه گاه براي ایجاد ھرج و مرج بھ عمل آید

قدرت پادشاه باید بھ وسیلھ قانون و قیود مذھبي و اخالقي محدود شود، و اگر پادشاھي بھ ظلم و ستم 
او نباید بدون موافقت مردم تغییر در قوانین . پردازد، مردم حق خواھند داشت او را از سلطنت براندازند

، زیرا كلیسا برتر از دولت ))دنباید تصمیمي درباره مذھب بگیر((ھمچنین . بدھد یا بر آنان مالیات ببندد
كشور بدون ((با وجود این، پادشاه باید از مذھب رسمي دفاع كند، زیرا ; است و باید حاكم بر خود باشد
دولت باید بھ مذھب جھت حفظ اخالق كمك و گاوبازي را بھ جرم تشویق )). توجھ بھ مذھب پایدار نمیماند

ھمچنین باید با ساختن بیمارستان و موسسات . ي ممنوع كندسبعیت، و نمایش را بھ جرم ایجاد آزادي جنس
توانگران نیز باید آنچھ را كھ صرف تجمل و خرج سگان ; خیریھ از بیماران و مستمندان دستگیري كند

اجناس روي . مالیات باید بر اجناس زاید زیاد، و بر اشیاي الزم كم باشد. خود میكنند بھ نیازمندان بدھند
پادشاه خوب كسي است كھ از تمركز . وزیع عادالنھ، براي ھمگي كفایت خواھند كردزمین، در صورت ت
حریصان ((مالكیت خصوصي از آن لحاظ جاي مرام اشتراكي پیشین را گرفت كھ . ثروت جلوگیري كند

امروزه اگر چھ .)) پرطمع دستھاي خود را روي مواھب خداوند گذاشتند و ھمھ چیز را از آن خود دانستند
  . ضع برقرار است، مرام اشتراكي دوباره در آسمان روي كار خواھد آمداین و

  . پادشاه ظالم را میتوان خلع كرد، و حتي در بعضي موارد میتوان او را بحق كشت

این امر را بھ تصمیم ھر فرد، یا حتي بھ داوري ھر گروھي، ... چھ كسي را حقا میتوان ظالم دانست 
. مردم راي بدھند، و مردان دانشمند و جدي در این مباحثھ شركت جویندموكول نمیكنیم، مگر آنكھ ھمھ 

ھنگامي كھ پادشاھي كشور را بھ خرابي بكشاند، بھ خزانھ دولت و مال مردم تجاوز كند، قوانین [ اما...]
[ ھنگامي كھ...]ملي و مذھب مقدس را زیر پا بگذارد، گستاخانھ و وقاحت آمیز و خدانشناسانھ رفتار كند

مندان از امكان تجمع بھ منظور بحث عمومي محروم شدھاند، ولي جدا بھ آنان گفتھ میشود بھ ظلم شار
اگر در چنین وضعي كسي ... موجود خاتمھ دھند، و با فرض اینكھ این ظلم معلوم و غیر قابل تحمل باشد

بكشد، من بھ نوبھ  قدم بھ جلو بگذارد و بخواھد بنا بھ میل عموم رفتار كند و حاضر شود چنان ظالمي را
بسیار سودمند است كھ پادشاھان متقاعد شدھاند كھ، در صورت ... خود او را شریر و بدكار نخواھم شمرد

  . بیدادگري، مردم نھ تنھا آنان را بحق، بلكھ با احساس افتخار خواھند كشت
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پارخوس، جبار آتن، بھ ماریانا جباركشیھاي تاریخي را بھ یاد خوانندگان آثار خود میآورد، مانند قتل ھی
ھمچنین یادآور شد كھ . دست ھارمودیوس و آریستوگیتون، و طرد تاركوینیوس جابر از رم توسط بروتوس

اما ماریانا عقیده و تعصب . آتن و رم، در حقیقت ھمھ افراد با سواد اروپا، خاطره آنان را گرامي میدارند
  :داد و گفت خود را با تصویب قتل ھانري سوم بھ دست كلمان نشان

منظره . ھانري سوم پادشاه فرانسھ، بر اثر ضربھاي كھ راھبي با كاردي زھر آلود بھ شكمش زد، درگذشت
علمایي كھ وي . نفرت انگیزي بود، ژاك كلمان در مدرسھ دومینیكي فرقھ خود بھ تحصیل الھیات پرداخت

ھ عقیده جمع كثیري، كلمان با كسب ب. با آنان مشورت میكرد بھ او گفتند كھ ظالم را شرعا میتوان كشت
  . افتخار جاوداني براي فرانسھ جان سپرد

در صورتي كھ جمعي دیگر كھ از لحاظ عقل و دانش ; گروھي برآنند كھ وي شایستھ مقامي جاوداني است
  . بر دیگران رجحان دارند عمل او را تقبیح میكنند

ت ورزیده و بھ دستیاران خود دستور داده بود كھ رھبر چنانكھ میدانیم، ھانري سوم با اتحادیھ كاتولیك مخالف
فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، از آن اتحادیھ حمایت كرده و براي . ، را بھ قتل برسانند)دوك دوگیز(آن، ھانري 

; موافقت كرده بود) اورانژ/گیوم د(وي با كشتن الیزابت اول و ویلیام آوآرنج . تقویت آن پولي پرداختھ بود
  . پ سوم اعتراضي بھ این اصل نداشت كھ قتل دشمن اسپانیا موجھ استو فیلی

، كلودیو آكواویوا، سردار فرقھ یسوعي، دستور داد كھ كتاب درباره پادشاه ماریانا ١۵٩٩در سال 
  . شود)) تصحیح((

 ، آكواویوا تعلیمات ماریانا را)١۶١٠مھ  ١۴(ھنگامي كھ ھانري چھارم بھ دست راوایاك بھ قتل رسید 
در . و از انتشار آن در مدارس یسوعي جلوگیري كرد) ژوئیھ ٨(درباره جباركشي مورد انتقاد قرار داد 

توضیح آنكھ وي . این ضمن ماریانا، نھ بھ سبب تمجید از جباركشي، بلكھ بھ علت دیگري دستگیر شده بود
تحت عنوان درباره تغییر از بیارزش كردن پول توسط فیلیپ سوم انتقاد كرده و در رسالھ بسیار جالبي، 

ماریانا دوره حبس خود را فیلسوفانھ تحمل كرد، پس از . پول، او را از عواقب تورم پولي آگاه ساختھ بود
  . در قید حیات بود، و در ھشتاد و ھشت سالگي درگذشت ١۶٢۴آن زنده ماند، تا سال 

  ١۵٩۶- ١۵٣٠: ژان بودن -٢

ھیي نبود كھ سرش بھ آسمان باشد، و عشق مالل آوري بھ وي عالم اال. بودن با آنھا فرق بسیار داشت
بود كھ از لوپیتال طرفداري میكرد، مدافع آزادي مذھب بود، )) سیاستمداري((اتحادیھ كاتولیك نداشت، بلكھ 

بودن در آنژه، احتماال از مادري كلیمي و . و از مشاوران و ستایش كنندگان ھانري چھارم بھ شمار میرفت
، وكیل دادگستري شد و از آن طرفي نبست، و با شوق و )١۵۶٠(ھ دنیا آمد، بھ پاریس رفت اسپانیایي، ب

سپس با ولع بسیار بھ فراگرفتن عبري، یوناني، آلماني، . ذوق بسیار بھ مطالعھ فلسفھ و تاریخ پرداخت
شورھاي ایتالیایي، و مطالعھ كتاب عھد قدیم و آثار لیوي، تاسیت، و سیسرون و قوانین اساسي ھمھ ك

نخستین . وي عقیده داشت كھ مطالعھ تاریخ براي فھم مطالب سیاسي الزم است. اروپاي باختري پرداخت
در نظر دانشجو، این كتاب خستھ كننده، دشوار، و . اثر او كھ بھ چاپ رسید روش فھم آسان تاریخ نام داشت

ن میپنداشت كھ تاریخ، با ارائھ بودن در سي و شش سالگي چنی. مطول است فكر فلسفي زود تكامل نمییابد
با این وجود، آن كتاب، پس از . شكست بدان و پیروزي نیكان، ما را بھ پیروي از تقوا برمیانگیزد

  . گفتارھاي ماكیاولي، نخستین اثر مھم درباره فلسفھ تاریخ است

در این كتاب، و در كتاب دیگري تحت عنوان شش كتاب جمھوري، یك قرن و نیم پس از ویكو و 
. مونتسكیو، مسائل آب و ھوا و نژاد بھ عنوان عوامل موثر در تاریخ مورد بررسي اصولي قرار گرفتھاند
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جغرافیا در اخالق،  .بنابر گفتھ او، تاریخ تابع جغرافیا، یعني تابع دما، باران، خاك، و كیفیات ھر محل است
اخالق و رفتار افراد بشر بھ نسبت اقامت آنھا در كوه یا دشت یا در كنار . و اخالق در تاریخ تاثیر میكند

در شمال مردم بھ قدرت بدني و عضالني مباھات میكنند، و در جنوب بھ حساسیت . دریا تغییر مییابند
ر میان فرانسویان و ساكنان اطراف مدیترانھ، در منطقھ معتدل، مثال د. عصبي و باریك بیني مینازند

صفات شمالیھا و جنوبیھا ھر دو دیده میشوند، یعني مردم از جنوبیھا كارآزمودھتر و از شمالیھا 
دموكراسي باید با اخالق مردم، كھ تحت تاثیر عوامل جغرافیایي و نژادي قرار میگیرند، . باھوشترند

از این رو، بر اقوام شمالي با زور . با گذشت روزگار تغییر میكندمتناسب باشد، و این نوع حكومت بندرت 
  . و بر اقوام جنوبي با مذھب میتوان فرمانروایي كرد

را )) اقتصاد سیاسي((بودن، در كتاب كم اھمیتتري تحت عنوان پاسخ بھ پارادوكس آقاي مالستروا، تقریبا 
وپا بھ سرعت ترقي میكردند شرح داد، زیانھاي وي عللي را كھ بھ موجب آنھا قیمتھا در ار. بنیان نھاد

و، . پولھاي بیارزش را خاطرنشان ساخت، روابط میان واقعیات اقتصادي و سیاستھاي دولتي را تایید كرد
  . در عصري كھ حمایت از صنایع داخلي مرسوم بود، خواستار آزادي تجارت شد

ماكیاولي تا ھابز بھ شمار میرود، شش كتاب اما شاھكار او، كھ مھمترین كمك بھ فلسفھ سیاسي از زمان 
وي . بودن این كلمھ را بھ مفھوم رومي آن بھ كار برد كھ بھ معناي ھر دولتي است). ١۵٧۶(جمھوري بود 

میان جامعھ و دولت فرق گذاشت، و گفت كھ جامعھ متكي بر خانواده است و اساس آن بر روابط زن و مرد 
خانواده بھ صورت طبیعي . دولت متكي بر زور مصنوعي است در صورتي كھ; و نسلھا استوار است
و شاید تمدن بھ طور ; یعني پدر بر زنان و كودكان و اموال خانواده تسلط داشت. خود، پدر شاھي، بود

و اگر ; زن باید ھمیشھ تابع مرد باشد، زیرا عقال ضعیفتر است. خطرناكي از حقوق پدر شاھي كاستھ است
شوھر باید ھمیشھ داراي . یھ مرد برسانیم، بھ طور مخربي طبیعت را نادیده گرفتھایمبخواھیم او را بھ پا

بھ عقیده بودن، انحطاط قدرت پدر و كاھش . حق طالق باشد، چنانكھ این موضوع در عھد قدیم آمده است
الق است زیرا خانواده واحد و منبع منظم و اخ; انضباط خانواده اساس طبیعي نظم اجتماعي را بر ھم میزند

. نھ دولت، و ھنگامي كھ وحدت و انضباط خانواده از بین برود، ھیچ قانوني نمیتواند جاي آن را بگیرد
مرام اشتراكي محال است، زیرا افراد بھ طور . مالكیت خصوصي براي تركیب و دوام خانواده الزم است

  . نامساوي بھ دنیا میآیند

در اینجا مطلبي بیمعني درباره پیمان . ماریانا و روسو استدر مورد اصل دولت، ژان بودن واقعگراتر از 
ھاي روستانشین ممكن است از چنین قراردادي ناشي  بودن میگوید جامعھ. یا قرارداد اجتماعي وجود ندارد

ھا بر گروه دیگري بوده، و رھبر فاتحان پادشاه شده  شده باشند، اما اصل دولت تسلط گروھي از خانواده
در نتیجھ، . مردم نبوده، بلكھ نیروي متشكل دولت بوده است)) حاكمیت((وني اراده یا مجوز قان. است

دولت اگر تابع . این ھمان ادامھ قدرت پدر در خانواده پدر شاھي است; سلطنت استبدادي امري طبیعي است
ھرج و مرج  ھمان گونھ كھ ھابز بر اثر فرار از. قانوني غیر از قانون طبیعت و خدا باشد، حاكمیت ندارد

ھا رسید، بودن نیز حكومت استبدادي را تنھا  بھ این نتیجھ) ١۶۴٢١۶۴٩(ناشي از جنگ داخلي انگلستان 
توجھ بفرمایید كھ این كتاب تنھا چھار سال پس از . راه فرار از جنگلھاي مذھبي و تجزیھ فرانسھ میدانست

بھ . ھاي پاریس ریختھ شد نوشتھ است چھگویي آن را با خوني كھ در كو; كشتار سن بارتلمي انتشار یافت
این عمل را تنھا با حاكمیت مطلق و انتقال . نظر ژان بودن چنین میآمد كھ اگر وظیفھ دولت حفظ نظم باشد

  . ناپذیر میتواند انجام دھد

باید استبدادي : از اینجاست كھ میگوید بھترین نوع حكومت عبارت از سلطنت استبدادي و موروثي است
بھ ھرج و مرج نینجامد، و باید موروثي باشد تا از جنگھایي كھ بر سر جانشیني پادشاه روي میدھد  باشد تا

سلطنت، مانند قدرت پدر، در قسمت اعظم كره زمین و در قرون متمادي برقرار بوده و . جلوگیري شود
. د داشتھاندھاي محدودي وجو حكومتھاي دموكراتیك تنھا در دوره. مورد تایید تاریخ واقع شده است

دموكراسي، بر اثر تلون مردم و بیكفایتي و پولدوستي اعضایي كھ از طرف مردم انتخاب شدھاند، بھ 
اد احمقان، بدكاران، و تعد ;میشمارنددر ھر مجلس ملي، آرا را بدون سنجش آنھا . ((سرعت از میان میرود
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نجات دموكراسي در این خواھد بود كھ تنھا .)) و نادانان ھمیشھ ھزار بار بیش از شماره افراد شایستھ است
  . و مغزھا بیش از شمارش سرھا اھمیت داشتھ باشند; اقلیت كوچكي، با ادعاي تساوي، حكمروایي كنند

راھي براي فرار از استبداد او بیابند، و از این  بودن تصدیق میكرد كھ در صورت ظالم شدن پادشاه، باید
وي قبول داشت كھ حتي . رو بود كھ، شاید ھم بھ طوري غیر منطقي، انقالب و جباركشي را تجویز میكرد

. سلطنتھاي كامل نیز بھ موقع خود فاسد خواھند شد و، بر اثر تغییري اجتناب ناپذیر، از میان خواھند رفت
در دوره اول كشورھاي شرقي، ; داشتھ بود كھ تاریخ بھ سھ دوره تقسیم میشود بودن پیش از ھگل اظھار

بھ عقیده بودن، . در دوره دوم ملتھاي مدیترانھاي، و در دوره سوم ممالك اروپاي شمالي تفوق داشتھاند
عصر طالیي در گذشتھاي افسانھآمیز . ایجاد و انحطاط این كشورھا تا اندازھاي دلیل پیشرفت بوده است

. نبوده است، بلكھ در آیندھاي خواھد بود كھ از نتایج مھمترین اختراعات، یعني چاپ، بھره مند خواھد شد
بودن .)) علوم گنجینھاي در بردارند كھ در ھیچ عصري تمام نخواھد شد: ((نیم قرن پیش از بیكن، نوشت

ت درستتر، وي عھد قدیم بھ عبار. در امر مذھب سختگیري نمیكرد، ولي بھ كتاب مقدس احترام میگذاشت
گذشتھ از این، بھ جادوگري، فرشتگان، دیوان، و . را بیشتر میپسندید و بھ عھد جدید تقریبا اعتنایي نمیكرد

اما . علم احكام نجوم اعتقاد داشت، و معتقد بود كھ باید كشوري بنا بر خصایص رمزي اعداد بھ وجود آورد
بھ پادشاھان توصیھ میكرد كھ تا حد امكان وحدت مذھب . بود خواستار شدیدترین مجازاتھا علیھ جادوگران

را حفظ كنند، ولي اگر عقیده بدعت آمیزي نضج گرفت و اشاعھ یافت، براي جلوگیري از آن نباید بھ زور 
  . بھتر است بگذارند روزگار بدعتگذاران را بھ مذھب رسمي باز گرداند; متوسل شوند

وي در كتاب عجیب خود تحت . ایمان خود او مشكوك بود. اید باشدبودن نمیگوید كھ این مذھب چگونھ ب
 ١٨۴١این كتاب براي نخستین بار در سال ]عنوان گفتگوي ھفت تن، كھ آن را از راه احتیاط منتشر نكرد

، نشان میدھد كھ یك كاتولیك، یك لوتري، یك كالوني، یك كلیمي، یك مسلمان، یك اپیكوري، [بھ چاپ رسید
عقاید ; پس از این گفتگو، آیین یھودي تا حدي پیروز میشود. در ونیز مشغول مباحثھاند و یك خداپرست

و تنھا بھ عقیده آن ; مسیحي درباره گناھكاري ذاتي، تثلیث، و تجسم خداوند مورد انتقاد قرار میگیرد
  . خداپرست حملھ نمیشود

مرده )) مانند سگ((منتقدان بودن او را كلیمي، كالوني، و خدانشناس میدانستند و میگفتند كھ وي بیمذھب و 
  . است

اما در شش كتاب جمھوري عقیده بھ ھدایت خداوندي بھ خوبي ابراز و خدانشناسي بھ عنوان امري غیرقابل 
  . اغماض و باعث بیھودگي جھان اعالم شده است

  . مرد وحشتزدھاي است كھ میخواھد در میان انقالب و جنگ راه خود را با استدالل بیابد بودن، مانند ھابز،

این كتاب بھ منزلھ فلسفھاي بود براي دنیاي آشفتھاي كھ . بزرگترین كتاب او تحت تاثیر زمان قرار گرفت
كھ كمتر مورد آزار  البتھ نمیتوانیم آن را با حكمت مودبانھ مقاالت مونتني،. بھ دنبال نظم و آرامش میگشت

با وجود این، شاید از عصر ارسطو تا آن زمان ھیچ كس احتماال بھ استثناي ابن خلدون . بود، مقایسھ كنیم
نتوانستھ بود كھ فلسفھ سیاسي را تا آن اندازه بسط دھد، یا از عقاید شخصي تا آن اندازه با علم و قدرت 

، چنان كوششي از روي تصمیم براي كشف منطق )١۶۵١(توسط ھابز  لویاتانتا زمان انتشار . دفاع كند
  . در امور كشورھا بھ عمل نیامده بود

   ١۶۴۵-١۵٨٣: ھوخوگروتیوس -٣

ھا رفتھاند، و اگر  از خاطره كردھاندبیشتر كساني كھ مانند ھوخوگروتیوس در رشتھ حقوق بین الملل كار 
نامي از او بھ میان میآید، شاید بیشتر از این لحاظ است كھ وي ھم شاھد وقایعي بوده و ھم كتاب نوشتھ 
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. طرناك بھ رشتھ تحریر درآورده استاست، و اثر كالسیك خود را ضمن دیپلماسي فعال و سیاستھاي خ
بھ سبب ; گروتیوس در دلفت تولد یافت، در لیدن بھ فراگرفتن ریاضیات، فلسفھ، و قانون شناسي پرداخت

و در بیست و شش سالگي با نوشتن كتابي تحت ; سبك نوشتن التیني مورد تقدیر سكالیژر قرار گرفت
اب قانون دریانوردي را بھ اختصار شرح داده و آزادي وي در این كت. عنوان آزادي میھنان خود واقع شد

دریاھا را بھ نفع ھمھ ملتھا، مخصوصا ھلندیھا، دانستھ است كھ تفوق دریایي پرتغالیھا را در خاور دور بھ 
پس از آنكھ بھ عنوان وقایعنگار ایاالت متحده ھلند منصوب شد، تاریخ انقالب بزرگ . خطر انداختھ بود

چنانكھ گفتیم، در مبارزه . با بھ سبك التیني كالسیك و بھ طرزي با روح و دقیق نوشتكشور خود را تقری
پس از گرفتاري، بھ . میان اولدنبار نولت و موریس ناسویي، وي مانند آرمینیوس طرفدار آزادي بود

 پس از; زنش اجازه گرفت كھ شریك زندان او باشد. خطاھاي خود اعتراف كرد، و بھ حبس ابد محكوم شد
گروتیوس بھ پاریس گریخت . سھ سال، او را در صندوق كتاب پنھان كرد و از زندان رھایي بخشید

ضمن آنكھ جنگ سي سالھ در آلمان . و موفق بھ دریافت مستمري مختصري از لویي سیزدھم شد) ١۶٢١(
. )١۶٢۵(بشدت جریان داشت، گروتیوس در فقر و فاقھ كتابي تحت عنوان قانون جنگ و صلح نگاشت 

  :وي از این كتاب چنین مینویسد

میبینیم كھ ھمھ كشورھاي مسیحي چنان در جنگ كردن آزادند كھ ملتھاي وحشي از آن شرم دارند، زیرا بھ 
و ھنگامي كھ سالح بر میگیرند، اعتنایي بھ ; دالیل بیارزش یا بدون ھیچ دلیلي، بھ جنگ متوسل میشوند

میپندارند كھ بشر اجازه دارد، بدون مانع، ھر گونھ جنایتي كھ  قوانین آسماني یا بشري نمیكنند گویي چنین
  . میخواھد مرتكب شود

ماكیاولي گفتھ بود كھ كشورھا نمیتوانند پایدار بمانند مگر آنكھ مردمانشان از قید اطاعت قوانین اخالقي 
ر منافع كشور، و تا سیاستمداران باید معموال بھ نمایندگي از طرف ملت آماده باشند كھ بھ خاط. آزاد شوند

زیرا كشورھا ھنوز در مرحلھاي جنگي شبیھ . جایي كھ میخواھند، دروغ بگویند، دزدي كنند، و آدم بكشند
گروتیوس . ھاي پیش از پیدایش كشورھا بھ سر میبرند، و قانوني جز صیانت نفس نمیشناسند مرحلھ خانواده

ي رھا شوند، اما آنھا را موظف بھ رعایت قانون تصدیق میكند كھ دولتھا میتوانند از قید قوانین ساختگ
نداي عقل سلیم، كھ فساد اخالقي، یا لزوم اخالقي، ((بھ عقیده او، این قانون عبارت است از . طبیعي میكند

كھ [ ثابت میكند]ھر عملي را در نتیجھ توافق یا عدم توافق آن با طبیعت معقول نشان میدھد، و بنابراین 
از این رو، قانون طبیعي .)) خداوند، یعني خالق طبیعت، ممنوع یا مستحسن است چنین عملي بھ دستور

عبارت است از مجموعھ حقوق و وظایفي كھ از طبیعت ذاتي بشر، بھ عنوان موجودي عاقل در جامعھ، 
آنچھ براي بقا و شركت او در جامعھ الزم است ھمین حق طبیعي اوست كھ مرھون طبیعتش . ناشي میشود

  . دولتھا باید این حقوق را محترم بدانند. میآیدبھ شمار 

بھ عقیده حقوقدانان رومي، مقصود از حقوق . گروتیوس میگوید كھ قانون طبیعي باید تابع حقوق مردم باشد
ھنگامي كھ امپراطوري روم منقرض شد، حقوقدانان . مردم حقوقي بود كھ در تابعیت روم یافت نمیشد

در نظر گروتیوس، حقوق . د روابط دولتھا با یكدیگر استفاده كردندقرون وسطي از آن حقوق در مور
مذكور بھ صورت مجموعھ مبھمي از مقررات و قیودي درآمد كھ مترقیترین دولتھا معموال آنھا را در 

وي بر روي این دو شالوده، یعني قانون طبیعي و حقوق مردم، ساختمان . روابط مشترك خود بھ كار میبرند
  . بنیان نھاد كھ عبارت از نخستین بیانیھ درباره حقوق بینالملل مطلوب در دوران جدید بودفرضي خود را 

ھا، مانند  وي از این نكتھ آگاه است كھ گروه. گروتیوس بھ طور كلي جنگ را بھ ھیچ وجھ ممنوع نمیداند
سیلھاي كھ باشد حیوانات، ھنگامي كھ جان یا گرامیترین دارایي خود را در معرض خطر میبینند، با ھر و

و اگر ممكن شود، با بحث یا قانون، و اگر این دو نیز موثر نیفتاد، با ھر قدرتي كھ در ; از خود دفاع میكنند
  . اختیار دارند بھ مبارزه میپردازند

در نتیجھ، دولتي كھ خود را در چنین وضعي ببیند حق دارد كھ براي دفاع از جان و مال اتباعش بھ جنگ 
  . متوسل شود
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ھمچنین اگر بھ طور واقعي یا ; اما جنگ بھ خاطر پیروزي یا غارت یا تصرف اراضي ظالمانھ است
 را بر قومي بدون رضاي آنھا تحمیل كنند عملي نادرست انجام دادھاند نیكوكاريتصنعي بخواھند حكومت 

بعضي از : ((گروتیوس میگوید. جنگھایي كھ بھ منظور جلوگیري از جنگ صورت میگیرند ظالمانھاند
نویسندگان اصلي را اقامھ كردھاند كھ ھرگز پذیرفتھ نخواھد شد، و آن این است كھ قوانین بین الملل تنھا بھ 

. ن باعث وحشتش بشوددولتي اجازه میدھد علیھ دولت دیگري بھ جنگ پردازد كھ مقتدر شدن تدریجي آ
شاید، در صورت مصلحت، چنین تصمیمي بتوان گرفت، اما ھرگز اصول عدالت را نمیتوان بھ نفع آن 

  . افراد موظفند در جنگھایي كھ بھ نظرشان ظالمانھ میآیند شركت نكنند.)) اقامھ كرد

ند نیرنگ بھ كار برد، بھ فرض اینكھ جنگ عادالنھ باشد، ھر ملتي كھ وارد جنگ شود حقوقي دارد و میتوا
اما ملت، عالوه بر حقوق، وظایفي . تالفي بھ مثل كند، غنیمت بھ دست آورد، و اسیران را بھ كار بگمارد

مثال باید قبل از شروع جنگ آن را اعالم كند، و ھر عھدنامھاي را با ھر كس كھ باشد محترم . ھم دارد
در حقیقت جان ھمھ كساني كھ خارج از صحنھ نبردند  در پیروزیھا، جان زنان، كودكان، پیران، و; بشمارد

گروتیوس از واقعھاي . اسیران را میتوان بھ صورت برده درآورد، اما آنھا را نباید كشت; باید بخشیده شود
كھ نشانھ ترقي بھ شمار میرفت خشنود بود، و آن این بود كھ مسیحیان و مسلمانان دیگر اسیران ھم مذھب 

  . ه در نمیآوردندخود را بھ صورت برد

بدانیم، چھ )) نداي عقل سلیم((اگر قانون طبیعي را . این بحث اگر چھ عالي و مالیم بود، نقایصي داشت
كسي میتواند بگوید كدام حق درست است در كشورھا این مسئلھ بھ وسیلھ دولتي كھ مجھز بھ قوه قھریھ 

رفتار كنند، زیرا قانونگزار میتواند مردم سرانجام، مردم مجبورند بنابر دستور ; است حل و فصل میشود
قانون بین الملل . زور باعث ایجاد حق نیست، ولي قانون را بھ وجود میآورد; را بھ رعایت آن وا دارد

ضمنا قانون بین الملل ; مستلزم وجود یك مقنن بینالملل است كھ بھ پشتیباني یك قواي بین الملل تشكیل شود
اگر . ھاي قابل نقضي باشد كھ دولتھاي عضو عجالتا آنھا را بپذیرند افقتنامھباید شامل قیود متوسط و مو

را رسوم مترقیترین اقوام بدانیم، این خود نیز مستلزم وجود مرجع صالحیتداري است كھ )) قانون ملل((
اما چنین مرجعي در كجاست در اروپا در چین در كشورھاي اسالمي و آیا ; مترقیترین آنھا را نام ببرد

دولت میتواند بھ اتباع خود اجازه دھد كھ خودشان در مورد عادالنھ بودن یا نبودن یك جنگ داوري كنند 
  . اگر دستگاه تلقین و تعلیم دولتي قوي باشد، میتواند چنین اجازھاي بدھد

; ھزاران جنگ غیر عادالنھ روي داده بودند. این كتاب اگر چھ منطقي نبود، وجود آن ضروري مینمود
; بود كھ كسي با تصریح قیودي كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشد آدمكشي قانوني را تعدیل كندخوب 

خوب بود كھ كسي براي اسیران و ; خوب بود كھ جنگ بھ عنوان وسیلھ پیروزي یا غارت محكوم شود
اما ; داد جنگ سیسالھ بھ این تمایزات و تقاضاھا خاتمھ. اشخاصي كھ در جبھھ نبرد نبودند استرحام كند

  . ھنگامي كھ آن جنون تخفیف یافت، كتاب گروتیوس با توجھ بھ اوضاع آلمان بیشتر موجھ بھ نظر آمد

ریشلیو، كھ تصمیم داشت وارد جنگ سي سالھ شود، مستمري گروتیوس را قطع كرد، و این نویسنده، كھ 
را بھ عنوان سفیر كبیر سوئد  اوكسنتیرنا او ١۶٣۵در سال . زندگیش بھ خطر افتاده بود، بھ ھامبورگ رفت

تنفري كھ ; اما گروتیوس، مانند اكثر فیلسوفان، با تفكر بیشتر مانوس بود تا با مردم. بھ پاریس فرستاد
 ١۶۴۵و در سال ; نخست نسبت بھ ریشلیو و سپس نسبت بھ مازارن داشت در دیپلماسي او تاثیر كرد

كریستینا از او دعوت كرد كھ بھ دربار بیاید، و مستمري ملكھ . دوباره آرامش خود را در میان كتابھا یافت
ملكھ وسایل عبور او را . اما او از ملكھ اجازه گرفت كھ بھ آلمان برود; مناسبي نیز در حق او مقرر فرمود

طوفاني كشتي او را بھ ساحل راند، و گروتیوس از تكان و سرماخوردگي آسیب دید و . از لوبك فراھم آورد
  . ، در شصت و دو سالگي، در روستوك درگذشت١۶۴۵م اوت در بیست و نھ

دویست و شصت و ھفت سال بعد، ھلند آزادیخواھي او را بخشید و مجسمھ یادبود او را در محل تولدش 
، نمایندگان كشورھاي متحد امریكا در كنفرانس بین المللي صلح در ١٨٩٩در سال ). ١٨٨۶(نصب كرد

  . تي از استبداد پادشاھان كاستھ بود، حلقھاي سیمین بر روي گورش نھادندالھھ، بھ پاس اینكھ كتابش تا مد
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V- كشیش اپیكوري  

پیش از بحث درباره دكارت، براي آخرین بار توقف میكنیم و بھ مالحظھ راز كشیشي كاتولیك كھ فلسفھ 
این خود تا اندازھاي دلیل تكامل عقالني اروپا بود كھ آن فیلسوف یوناني و . اپیكور را احیا كرد میپردازیم

ن ھنگام، ضمن تنفر عمومي از نماینده لذت پرستي، كھ نامش قرنھا مترادف با كافر و ملحد بود، در ای
ارسطو، بر اثر افكار مردي پرھیزگار و گیاھخوار كھ از سختیھاي دوران روزه بزرگ درگذشت، مقامي 

  . ارجمند یافت

در شانزده . پیرگاسندي، كھ فرزند مردي كشاورز بود، در حدود دیني، در پرووانس، بھ فعالیت پرداخت
منصوب شد و در ) ادبیات(داد كھ جھت تعلیم معاني و بیان  سالگي چنان ھوش و فراستي از خود نشان

سپس كشیش شد و ریاست كلیساي شھر . بیست و پنج سالگي بھ مقام استادي فلسفھ در دانشگاه اكس رسید
علیھ ارسطو بھ رشتھ )) تمرینات پارادوكسي((تا این ھنگام كتابي پرشور حاوي . دیني را بھ عھده گرفت

 ١۶٢۴قسمت بیشتر آن را بھ توصیھ دوستان سوزاند، اما قسمتھایي را كھ در سال . تحریر درآورده بود
انتشار داد در تایید ھیئت كوپرنیكي، اعتقاد لوكرتیوس بھ اصل قسمت ناپذیرھا، و فلسفھ اخالقي اپیكور 

و گاسندي امكان داشت كھ شھید شود، ولي چنان جوان خوبي بود، چنان محجوبانھ رفتار میكرد، . بودند
چنان در اجراي وظایف مذھبي خود مراقبت نشان میداد كھ بھ خاطر كسي خطور نمیكرد كھ او را 

را قبول داشت و آن اینكھ نتایجي كھ در ظاھر بھ )) دو حقیقت((وي در سراسر عمر خود اصل . بسوزانند
آیین و تشریفات حال آنكھ در مذھب میتوان ھنوز از . وسیلھ عقل تحمیل شدھاند، در فلسفھ مورد قبولند

  . گاسندي از یك كار دو نتیجھ متناقض میگرفت. رسمي مانند فرزند مطیع كلیسا پیروي كرد

درباره این موضوع . وي بنا بھ دعوت مرسن، دوست دكارت، اعتراضات شدیدي بھ فلسفھ دكارتي كرد
گاسندي استاد ریاضیات در كولژروایال پاریس شد، اما پس از  ١۶۴۵در سال . بعدا سخن خواھیم گفت

ار عمده خود، در اینجا بھ نوشتن آث. مدت كوتاھي، بر اثر بیماري ریوي، بھ سرزمین آفتابي دیني بازگشت
گاسندي ضمن آنكھ ایمان خود را نسبت بھ مذھب كاتولیك ھمچنان  .پرداختكھ ھمگي درباره اپیكور بودند، 

   اتمیسم،ابراز میداشت، ماتریالیسم، 

اما پس از این علت محركھ، . ھمھ چیزھا خداست)) علت نخستین((بھ عقیده او، . بھ زبان التیني شرح میداد
ھر گونھ علمي از احساسات ناشي میشود و از . ھمھ چیز بھ وسیلھ قوانین و قواي ذاتي خود پیش میروند

یا عقاید عمومي بھ منزلھ ابزارھاي مفید اندیشھاند، اما قرینھ )) كلیات. ((است خود داراي جوھر انفرادي
  . عیني ندارند

روح، بدون شك، جاویدان و غیر ھادي است، اما ظاھرا متكي بر جسم است، و بھ نظر میرسد كھ حافظھ 
ما لذتھایي كھ ا. لذت جنسي، اگر بھ طرزي احتیاط آمیز معتدل باشد، مخالف اخالق نیست. عمل مغز است

البتھ خود گاسندي . مثال ریاضیات باعث نشاط مفرط میشود; كمتر از ھمھ مضرند لذتھاي فكري ھستند
فلسفھ اپیكور را قبول داشت، اما بھ لذت جسماني معتاد نبود برعكس، زندگي فوق العاده پرھیزگارانھاي 

ر نتیجھ سیزده بار حجامت كھ بھ وي پس از یك دوره طوالني روزه گیري بھ تب مبتال شد، و د. داشت
  ). ١۶۵۵(توصیھ پزشكان انجام گرفت، كارش ساختھ شد

فونتنل، سنت اورمون، و نینون دوالنكلو . مولیر و سیراتو دو برژراك جزو شاگردان او در پاریس بودند
بعضي از  الك ممكن است. ھابز از گفتگو با او استفاده برد. فلسفھاش را بدون عقاید مذھبي او پذیرفتند

ھاي دوست خود و شاگرد گاسندي اقتباس كرده باشد كھ  اصول روانشناسي ھیجان انگیز خود را از گفتھ
نیوتن . كتابي تحت عنوان خالصھ فلسفھ گاسندي منتشر كرد ١۶٧٨فرانسوا برنیھ نام داشت و در سال 

آثار آن كشیش پرووانسي  عقیده گاسندي را درباره اتم بر عقیده دكارت درباره ذرات ترجیح داد و در
در قرن ھیجدھم، فلسفھاي مادي كھ در آثار . اطالع مختصري مربوط بھ قوه جاذبھ زمین بھ دست آورد
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گاسندي نھفتھ بود، و اھمیتي كھ وي، در مقابل منطق ارسطو و فلسفھ دكارت، بھ علم و تجربھ میداد باعث 
پس چھ . مھ متفكران، غیر از دكارت، جلوه كندشد كھ در نظر نویسندگان دایرھالمعارف ارجمندتر از ھ

  عاملي سبب شد كھ دكارت تا یك قرن بھ صورت سرچشمھ رودي عظیم در فلسفھ جدید درآید 

VI - ١۶۵٠-١۵٩۶: رنھ دكارت   

نخست آنكھ دكارت در مكتب یسوعیان تربیت یافت، كھ محل حركت و محرك بدعتگزاران فرانسوي از 
، چكشھایي ساختھ شدند كھ بعدا آن را خراب [ھیكل]در . ((اتول فرانس بوددكارت تا ولتر و رنان و آن

مادرش چند روز بعد بر اثر سل درگذشت، و او این بیماري را . وي در الھھ، در تورن تولد یافت.)) كردند
در كودكي چنان رنگپریده و ضعیف بود و چنان رقت آور سرفھ میكرد كھ پزشكان در . از وي بھ ارث برد

وي حیات . یكي از پرستاران از او نومید نشد و او را گرم نگاه داشت و شیر داد. لجھ او فرو ماندندمعا
  خود را باز یافت، و شاید بھ ھمین سبب بود كھ رنھ 

   

  

پدرش وكیل دادگستري و مردي ثروتمند و مشاور . نامیده شد))) دوباره تولد شده((یا رناتوس، بھ معناي (
  . فرانك ساالنھ براي فرزند بھ جاي گذاشت ۶٠٠٠پارلمان رن بود، و پس از مرگ، درآمدي معادل 

ضیداني مشھور، رنھ در ھشت سالگي وارد مدرسھ یسوعي الفلش شد كھ، بھ قول آزاد فكري پرشور و ریا
ھا ھم نمیتوانست تا آن اندازه  ظاھرا پایھ او را در ریاضي چنان قوي كرد كھ وي در بیشتر دانشگاه((
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آموزگارانش ضعف جسماني و قوت عقالني او را تصدیق كردند و بھ او اجازه دادند كھ بعد از .)) بیاموزد
دكارت . ا را یكي پس از دیگري مطالعھ میكندبیدار شدن مدت بیشتري در بستر بماند، و دیدند كھ وي كتابھ

در ھمھ سرگردانیھاي فلسفي خود ھرگز از تمجید و تحسین یسوعیان باز نایستاد، و آنان نیز بھ نوبھ خود 
  . بھ شك و تردیدھاي او با اغماضي پدرانھ نگریستند

دھد، زیرا ھنوز نسبت بھ  در ھفده سالگي براي تفریح بھ پاریس رفت، ولي دریافت كھ كاري نمیتواند انجام
اما مانند ریاضیدان پرشوري بھ قمار پرداخت، و تصور میكرد میتواند با معلومات خود . زنان بیعالقھ بود

از آنجا بھ دانشگاه پواتیھ رفت و در قانون مدني و قانون كلیسایي . بانك كازینو را ورشكست كند
را بازیافت، دوستان را با نام نویسي در لشكر پس از آنكھ سالمت و قوت خود . ھایي گرفت دانشنامھ

ھنگامي كھ جنگ سي سالھ تشدید شد، دكارت بھ قواي ). ١۶١٨(موریس ناسویي غرق تعجب كرد
  . شركت جست)) كوه سفید((بنا بھ قول غیر موثقي، وي در نبرد . ماكسیمیلیان، دوك باویر، پیوست

فرارسیدن زمستان باعث وقفھ در كشتار میشد، ھاي درازي كھ  ضمن این مبارزات، و مخصوصا طي ماه
در نویبورگ ) ١۶١٩دھم نوامبر (روزي . دكارت بھ مطالعات خود، مخصوصا در ریاضیات، ادامھ داد

پنھان ) كھ شاید اطاق مخصوصا گرمي بود)) (گرمخانھاي((از سرما گریخت و در ) نزدیك اولم در باویر(
من آنھا برقھایي مشاھده كرد و رعدھایي شنید، و بھ نظر او خود او میگوید سھ بار خواب دید و ض. شد

بیرون )) گرمخانھ((ھنگامي كھ از آن . چنین آمد كھ فرشتھاي آسماني فلسفھ جدیدي را بھ او الھام میكند
آمد، بنا بھ قول خودش، ھندسھ تحلیلي را وضع كرده و راھي براي استعمال روش ریاضي در فلسفھ یافتھ 

  . بود

تقریبا . بھ فرانسھ بازگشت، امور مالي خود را سروساماني داد، و دوباره آھنگ سفر كرد ١۶٢٢در سال 
رفت، دین خود را نسبت بھ حضرت ) بھ قول بعضي پیاده(از ونیز تا لورتو ; یك سال در ایتالیا بھ سر برد

ت گالیلھ نرفت، از فلورانس گذشت، ولي بھ مالقا. دید ١۶٢۵مریم ادا كرد، و رم را ضمن جشني در سال 
سپس ھمراه ژرار . در این شھر، در ییالق، بھ مطالعات علمي خود ادامھ داد. و بھ پاریس بازگشت

در اواخر آن سال بھ ). ١۶٢٨(دزارگ، ریاضیدان و مھندسي نظامي، جھت محاصره الروشل حركت كرد 
  . عمر را در ھلند گذرانیدھلند رفت و، بھ استثناي مسافرتھاي تجاري كوتاھي بھ پاریس، تقریبا باقي 

بھ سبب آنكھ دالیلي براي تردید در بسیاري چیزھا ((شاید . درباره عزیمت او از فرانسھ اطالعي نداریم
میترسید كھ بھ داشتن عقاید بدعت آمیز متھم شود، و حال آنكھ در آنجا دوستان روحاني )) نشان داده بود،

خواست از دوست و دشمن احتراز كند، و امیدوار بود كھ شاید ھم می. بسیاري مانند مرسن و برول داشت
زندگي كند تا بھ فلسفھاي كھ در درونش ) ولي نھ عقالني(در سرزمیني بیگانھ در انزواي اجتماعي 

دكارت از ازدحام و اراجیف پاریس تنفر داشت، ولي در آمستردام بھ رفت و آمد زیاد . میجوشید شكلي بدھد
در میان ازدحام ((خود او میگوید در اینجا . ز ھمھمھ آن میكاست، اھمیت نمیدادھاي شھر ا مردم، كھ ترعھ

چنان منزوي و تنھا زندگي كند كھ گویي در میان بیابانھاي دوردست )) میتوانست((قومي بزرگ و فعال 
شاید ھم براي اختفاي بیشتر بود كھ ظرف بیست سال بعد محل اقامت خود را بیست و چھار بار .)) است

از فرانكر بھ آمستردام، از آنجا بھ دونتر، دوباره بھ آمستردام، و سپس بھ اوترشت رفت، اما ; ییر دادتغ
وي با عایداتي كھ داشت میتوانست بھ راحتي در قصر . معموال كنار دانشگاه یا كتابخانھاي اقامت میكرد

وقھاي گرفت كھ برایش دكارت از ازدواج خودداري كرد، ولي معش. كوچكي با چند مستخدم زندگي كند
ھنگامي كھ این كودك در پنج سالگي درگذشت، دكارت بھ شیوھاي انساني اشك ریخت، و ما . دختري آورد

. اگر او را نسبت بھ امور جھاني خونسرد و بیعالقھ بدانیم، در اشتباھیم; از شنیدن این مطلب خشنودیم
ھ مورد انتقاد آموزگاران اخالق قرار میگیرد چنانكھ بعد خواھیم دید، دكارت بسیاري از احساساتي را ك

  . خود او از این احساسات عاري نبود، و تابع غرور، خشم، و خودپسندي بود. موجھ میداند

ریاضیات، فیزیك، : مالحظھ كنید بھ چھ علومي میپرداخت. معلومات او ناشي از روحیھ غرور آمیزش بود
امروزه چھ كسي را . معرفت شناسي، علم اخالق، و الھیاتنجوم، تشریح، فیزیولوژي، روانشناسي، فلسفھ، 
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یاراي آن است كھ این ھمھ علم را بیاموزد براي این منظور، دكارت مایل بھ گوشھنشیني بود، آزمایش 
میكرد، معادلھ و نمودار میساخت، در فكر فرار از دست دستگاه تفتیش افكار یا آرام كردن آن بود، و 

  . ا در فلسفھ خود، و روش فلسفي را در زندگي خویش، بھ كار بردمیكوشید كھ روش ریاضي ر

، دكارت نخستین اصلي را اعالم داشت روشاز كجا میبایستي شروع كند در رسالھ معروف بھ گفتار در 
خصوصا آنكھ رسالھ ; فداران اصول دیرین را بھ دشمني با او برانگیزدكھ بھ تنھایي كافي بود ھمھ طر

گذشتھ از این، اول . مذكور بھ زبان ساده فرانسوي نوشتھ شده بود، و ھمھ كس میتوانست آن را درك كند
دكارت در این رسالھ چنین نوشتھ است كھ میخواھد ھمھ . را زنده و مجذوب كننده بود) من(شخص مفرد 
. كند، ھمھ مراجع، مخصوصا ارسطو، را كنار بگذارد، و ھمھ چیز را مورد تردید قرار دھد اصول را رد

اصولي كھ من در جواني .. علت عمده خطاھاي ما در پیشداوریھاي زمان كودكي ماست: ((ھمچنین میگوید
تردید قرار میداد، اما اگر ھمھ چیز را مورد .)) آنھا را پذیرفتم، بیآنكھ درباره حقیقت آنھا تحقیق كرده باشم

از كجا میتوانست شروع كند، از آنجا كھ دكارت عاشق ریاضیات، و بیش از ھمھ چیز شیفتھ ھندسھ بود، و 
با نبوغ خود تغییراتي در آن وارد میكرد، مایل بود كھ بدان وسیلھ، و بنا بر شك و تردید ابتدایي و مطلق 

فوریت و بھ طور كلي قابل قبول باشد، و در این باره  خود، اصلي را بیابد كھ، مانند بدیھیات اقلیدس، بھ
ارشمیدس براي بیرون آوردن كره زمین از محل خود و انتقال آن بھ جاي دیگر، تقاضا كرد كھ : ((مینویسد

اگر بتوانم فقط چیزي را بیابم كھ مسلم و غیرقابل بحث . فقط یك نقطھ ثابت و غیر قابل حركت بھ او بدھند
دكارت با شوق و شعف بسیار بھ آنچھ كھ .)) دارم آرزوھاي دور و درازي داشتھ باشم باشد، من نیز حق

وي این جملھ را نھ بھ  .استكھ مشھورترین جملھ فلسفي .)) میاندیشم، پس ھستم: ((دلش میخواست پي برد
یاس، بلكھ بھ عنوان تجربھاي آني و غیر قابل انكار، و بھ مثابھ واضحترین و روشنترین تصوري عنوان ق

  . كھ میتوانیم داشتھ باشیم، بھ كار برد

تصورات ما باید بھ نسبت نزدیك شدن بھ این كشف یا شھود نخستین این ادراك مستقیم از لحاظ وضوح و 
دكارت در فلسفھ، ارغنون جدید، این بود كھ مفاھیم  جدید)) روش. ((روشني مورد بررسي قرار گیرند

مركب را بھ اجزاي تشكیل دھنده آنھا تجزیھ و تحلیل میكرد تا اینكھ عناصر ساده نشدني بھ صورت 
تصوراتي ساده، روشن، و مشخص درمیآمدند، و نشان میداد كھ چنین تصوراتي اساسي ممكن است از 

از طرف دیگر، باید بكوشیم كھ از . شي شود یا بر آن متكي باشدادراك نخستین موجودي كھ فكر میكند نا
  . این ادراك نخستین ھمھ اصول اساسي فلسفھ را استنتاج كنیم

دكارت انقالب دیگري در فلسفھ بھ وجود آورد، و آن این بود كھ چیزھاي خارجیاي را كھ ظاھرا معلوم 
; نھضت رنسانس باعث كشف مجدد فرد شد. داشت بودند بھ عنوان مبدا نپذیرفت، بلكھ خود ادراك را قبول
بھ وضوح میبینم كھ چیزي جز فكر : ((وي میگفت. دكارت فرد را بھ منزلھ محل حركت فلسفھ خود شمرد

اگر از ماده شروع كنیم و از طریق مراحل زندگي آلي بھ بشر برسیم، شاید، .)) خود را نمیتوانم بشناسم
تنھا فكر ; اما ماده را فقط از راه فكر میشناسیم. فكر نیز مادي بدانیمتحت تاثیر منطق پیوستگي و اتصال، 
در اینجا اصالت تصور بھ مفھوم جدید آغاز میشود، نھ اصالت . است كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود

تصور بھ معناي اخالقي، بلكھ بھ عنوان فلسفھاي شروع آن حقیقت فوري تصورات است، نھ چیزھایي كھ 
دكارت موضوع اصل و ماھیت و حدود معرفت را در فلسفھ جدید . صورات شناختھ شدھاندبھ وسیلھ ت

تحقیق مفیدتري از آن كھ ھدفش تعیین ماھیت و حدود معرفت بشري : ((اروپا بھ دست میدھد و میگوید
ان جھ((از این تاریخ تا سھ قرن بعد، فیلسوفان از خود میپرسیدند كھ آیا .)) است نمیتوان پیشنھاد كرد

ممكن است غیر از صورت یا مثال چیز دیگري باشد ھمان گونھ كھ پرداختن از جسم بھ روح با )) خارجي
ھر فرضیھاي كھ ھم منطبق با منبع ظاھرا مادي و عملي احساسات، و ھم منطبق با ماھیت ظاھرا غیر 

وانست از فكر بھ شروع كرد، نمیت)) خود((مادي تصورات باشد دشوار است، دكارت نیز، پس از آنكھ از 
فكر چگونھ میتواند دریابد كھ احساسي كھ حاكي از جھاني خارجي است چیزي غیر از . اشیا بپردازد

است و چگونھ میتواند بھ احساسات، كھ غالبا ما را فریب میدھند، یا بھ تصورات ) فكر(حاالت خود آن 
آیند، اعتماد كند، در صورتي كھ در بھ نظر می)) حقیقي((و در بیداري )) بیحقیقت((ذھني، كھ در خواب 

، از خداوندي ))من گرایانھ((ھر دو حال واضح بھ نظر میرسند دكارت، براي گریز از قید این فرضیھ 
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اما در این روش، كھ وي . استمدادي میكند كھ مسلما ھمھ دستگاه عصبي ما را جھت اغفال ما نیافریده است
تاخانھ رد میكرد، چگونھ میتوانست نامي از خدا ببرد دكارت بھ وسیلھ آن ھمھ عقاید دریافت شده را گس

نمیتواند وجود خدا را از دالیل قصدھاي او در جھان خارج ثابت كند، زیرا ھنوز وجود چنین دنیایي را 
 ))وجوديدلیل برھان ((از این رو خدا را ناشي از خود آگاه میداند، ھمچنانكھ آنسلم در . نشان نداده است

دكارت میگوید كھ من تصوري از موجودي كامل، . در شش قرن پیش چنین عقیدھاي ابراز داشتھ بود
اما چیزي كھ وجود دارد بیشتر بھ . الزم، و جاویدان، كھ ھمھ چیز را میداند و ھمھ جا حاضر است، دارم

بنابراین، موجود كامل باید وجود را نیز جزو صفات خود . یك است تا چیزي كھ وجود نداردكمال نزد
اگر خدا واقعا وجود نداشت، ممكن نبود .((و جز خدا كسي این فكر را در مخیلھ من ننھاده است; داشتھ باشد

بنابراین، . ل نبودزیرا اگر خدا میخواست ما را فریب دھد، كام.)) فكر خدایي در سر من وجود داشتھ باشد
ھمچنین وقتي كھ بھ احساسات ما ; وقتي كھ تصورات روشن و واضحي داریم، خدا ما را فریب نمیدھد

  . اجازه میدھد كھ بھ دنیایي خارجي پي ببریم، ما را گول نمیزند

گونھ اگر این تصورات بھ وسیلھ عللي غیر از اشیاي جسمي تولید میشدند نمیدانم چ:((در این مورد مینویسد
بدین .)) از اینجاست كھ باید تصدیق كنیم كھ اشیاي جسماني وجود دارند. خدا از تھمت فریب مبرا میماند

ترتیب، فاصلھ میان فكر و ماده، و نفس عین بھ طرز شگفت انگیزي از میان میرود، و دكارت، با یاري 
ي، منظم، تابع قانون، و قابل خود علم، یعني اعتقاد متقن ما بھ جھاني منطق. خداوند، واقعگرا میشود

  . محاسبھ، تنھا بدان سبب ممكن میشود كھ خدا وجود دارد و نمیمیرد

بھ ھمان نسبت كھ افكار دكارت را دنبال میكنیم، میبینیم كھ عصر خرد، كھ ھمچون كودكي است، خود را با 
عنوان . رم ایمان شودوحشت از برابر خطرھاي اندیشھ واپس میكشد، و میكوشد كھ دوباره وارد زھدان گ

تفكرات رنھ دكارت در فلسفھ اولي، كھ در : رسالھ تفكرات بھ طرزي اطمینان بخش بھ این صورت در آمد
رئیس دانشمند و برجستھ دانشكده مقدس ((آن وجود خداوند و خلود روح ثابت شده است، و این رسالھ بھ 

 ١۶۶٢كده این ھدیھ را پذیرفت، ولي در سال رئیس دانش. تقدیم شده است))) یعني سوربون(الھیات پاریس 
مقدمھ آن، مانند دیباچھ گفتار در روش، )). تا تصحیح شود((رسالھ مذكور جزو كتابھاي ممنوع اعالم شد 

سرانجام، آزادانھ و بھ . امروزه، كھ آسایش اطمینان بخشي در گوشھ عزلت آرامي دارم : ((جسورانھ بود
دكارت آنھا را از پنجره بیرون میافكند و سپس .)) پیشین خود میپردازم طور جدي، بھ طرد كلي ھمھ عقاید

اما نھ تنھا بھ خدایي عادل و توانا اعتقاد دارد، بلكھ معتقد بھ اراده آزاد انساني در . آنھا را از در وارد میكند
جسمي  میان دستگاه ماشیني جھاني، و ھمچنین معتقد بھ روحي جاوداني علي رغم اتكاي ظاھري آن بھ

ھر اندازه ھم تابع منطق زنجیري ناگسستني از علت و معلول در جھان ماده و جسم باشیم، . فاني است
آزادي اراده ما یكي از آن تصورات ذاتي است كھ بھ اندازھاي روشن، صریح، و آني است كھ ھیچ كس 

ري كھ از خدا، خود تصو. عمال منكر آن نیست، ولو آنكھ در فرضیات مجرد آن را مورد بحث قرار دھیم
فضا، زمان، حركت، و بدیھیات ریاضي داریم ھمھ ذاتي ھستند، یعني روح نھ با حس یا تجربھ، بلكھ بر اثر 

در این مورد شاید الك زبان بھ اعتراض میگشود و كانت از .(ماھیت و معقولیت خود آنھا را درك میكند
صورت ناخود آگاه باقي بمانند، تا زماني كھ اما این تصورات ذاتي ممكن است بھ .)دكارت تمجید میكرد

بنابراین، روح محصول تجربھ نیست، بلكھ شریك فعال و . تجربھ آنھا را بھ صورت خود آگاه در آورد
. ، یعني قدرت استدالل، بھ وضوح غیر مادي است))روح معقول((این . مبتكر آن در تولید فكر است

. ھ خاصیت دیگري را كھ مربوط بھ ماده است نداردتصورات آن طول، عرض، وضع، وزن، یا ھر گون
این من، یعني روحي كھ بدان وسیلھ من ھمانم كھ ھستم، ذاتا متمایز از جسم است، و حتي شناخت آن ((

  . بنابراین، این فكر یا روح غیر مادي محققا میتواند پس از جسم زنده بماند.)) آسانتر از جسم است

بودند بھ منظور حفاظت وضع شده بودند آیا میتوان گفت كھ دكارت چون  این نتایج كلیسا پسند صادقانھ
مشتاق بود مطالعات علمي خود را بدون مزاحمت دیگران دنبال كند، از فلسفھ براي جلوگیري از حمالت 

امكان دارد كھ مردي الاقل در زمینھ فیزیك، ; دشمنان استفاده میكرد در این باره چیزي نمیتوانیم بگوییم
. ، نجوم، و نھ در زیست شناسي، عالم خوبي باشد و در عین حال اصول اساسي مسیحیت را بپذیردشیمي

مانع از آن نیست كھ بھ موضوعاتي ایمان داشتھ باشیم كھ از طرف ((دكارت در جایي میگوید كھ خرد
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فصیح و  الیزابتانم مكاتبات او با شاھزاده خ.)) خداوند بھ ما الھام شدھاند و مسلمتر از قطعیترین معلوماتند
در لیدن مالقات كرد،  ١۶٣٧سالماسیوس، كھ با او در سال . حاكي از عقاید پرھیزگارانھ و كلیسا پسند اویند

  . دانست)) متعصبترین كاتولیكھا((او را از 

ده سال آخر عمر خود را صرف علم كرد، اطاقھاي خود را بھ صورت آزمایشگاه در  با وجود این، دكارت
روزي مھماني از او خواست كھ كتابخانھاش را بھ . آورد، و درباره فیزیك و فیزیولوژي بھ تحقیق پرداخت

بیكن گاه گاه مانند . وي نشان دھد، و دكارت بھ قطعھ گوشت سالھاي اشاره كرد كھ آن را تشریح كرده بود
. ، نتایج عملي بزرگي از این كار خواھد برد))بر طبیعت مستولي شود((میگفت كھ اگر بشر بر اثر علم 

اما در چند رشتھ علمي ; تاكید ذھني او و اعتمادش بھ استنتاج، غالبا او را بھ اخذ نتایج مشكوك وا میداشت
یدات كیفي و مبھم فیزیك قرون دكارت اصرار میورزید كھ بھ جاي تجر. بھ طرزي ابتكاري تحقیق كرد

دیدیم كھ وي چگونھ تحلیلي را تكمیل و حساب . وسطایي، توضیحات كمي بھ صورت ریاضي داده شوند
و تثلیث )) تضعیف مكعب((ھمچنین حل مسائل مربوط بھ . دیفرانسیل و انتگرال را طرح ریزي كرد

مقادیر معلوم، و آخرین حروف آن را بھ  را بھ دست داد، و استعمال نخستین حروف الفبا را جاي)) زاویھ
وي درباره . ظاھرا قانون انكسار نور را بدون توجھ بھ سنل كشف كرد. جاي مقادیر مجھول رایج كرد

نیروھایي كھ از ابزارھاي كوچكي چون قرقره، گاوه، اھرم، گیره، و چرخ ناشي میشوند مطالعات مفیدي 
شاید او بود كھ پاسكال را بھ این فكر . و گشتاور را كشف كردانجام داد و قوانین مربوط بھ جبر، ضربھ، 

انداخت كھ بگوید فشار جو با افزایش ارتفاع تقلیل مییابد، و حال آنكھ اشتباه میكرد كھ میگفت خال در ھیچ 
  . مكاني جز در سر پاسكال وجود ندارد

ھاي كروي بھ دور آن  دكارت معتقد بود كھ ھر جسمي در محاصره گرد بادھایي از ذراتي است كھ در الیھ
در مورد عبور نور از . میچرخند عقیدھاي كھ بھ فرضیھ جدید درباره میدانھاي مغناطیسي بیشباھت نبود

بھ وسیلھ عدسي چشم و تغییراتي را كھ در نور . اجسام مختلف، زاویھ انكسار را بھ درستي حساب كرد
گذشتھ از این، مسئلھ مربوط بھ اصالح انحراف كروي در دوربین نجومي را حل . حادث میشوند نشان داد

دكارت جنین را . كرد و عدسیھایي با انحناھاي بیضي یا ھذلولي ساخت كھ داراي چنین انحرافاتي نیستند
سرھاي جانوران مختلف را ((میگوید كھ خود او . تشریح كرد و آن را از لحاظ كالبد شكافي شرح داد

در مورد عكس العمل نیز )) تشریح كردم تا بدانم كھ حافظھ و تصویر و مانند آنھا از چھ ساختھ شدھاند
. آزمایشھایي كرد و دستگاھي را شرح داد كھ بھ كمك آن چشم بھ محض نزدیك شدن ضربھ، بستھ میشود

. بیھ فرضیھ ویلیام جیمز و كارل النگھ بھ وجود آوردوي فرضیھاي مربوط بھ احساسات ھیجان آمیز ش
، خود بھ خود و در ھمان )مثال دیدن یك جانور خطرناك(بدین معني كھ علت خارجي احساس ھیجان آمیز

. این ھیجان ضمیمھ عمل است، نھ علت آن. تولید میكند) ترس(و ھیجان مشابھي ) فرار(زمان عكس العمل 
ن آمیز را در فیزیولوژي بجوییم، و آنھا را بھ مثابھ عملیات ماشیني مطالعھ و ھاي احساسات ھیجا باید ریشھ
اما ھنگامي كھ با خرد تعدیل نشوند، میتوانند ; آنھا بھ خودي خود بد نیستند، بلكھ بھ نفع ما ھستند. بیان كنیم

ل، را میتوان بھ ھمھ جھان، جز خداوند و روح معقو. ما را اسیر خود كنند و شخصیت ما را از میان ببرند
دكارت، با توجھ بھ گالیلھ و دستگاه تفتیش افكار، مواظب است كھ این نظریھ را . منزلھ ماشین دانست

با فرض اینكھ خداوند ماده را آفریده و حركت را بھ آن ارزاني داشتھ است، : فرضي قلمداد كند، و میگوید
در جھان بدون . عوامل مختلف حركت میكند میتوان گفت كھ جھان براساس قوانین مكانیك و بدون دخالت

. خال حركت طبیعي ذرات مادي حركتي مستدیر خواھد بود و حالتي شبیھ گردشار یا گرداب تشكیل میدھد
خورشید، سیارات، و ستارگان ممكن اسب بر اثر جمع شدن ذرات در مراكز این گردشارھا بھ وجود آمده 

اي ریز قرار گرفتھ است نكتھاي كھ ھم چسبي و قوه جاذبھ را ھمچنانكھ ھر جسمي در محاصره اتمھ. باشند
میرساند ھر سیارھاي نیز در میان گردشاري از ذرات واقف است و اقمار خود را در مدارشان نگاه 

خورشید مركز گردشار عظیمي است كھ در آن سیارات در پیرامون خورشید بھ صورت دایره . میدارد
دانھاي بود، ولي وقتي كھ كپلر ثابت كرد كھ مدارھاي سیارات بھ این مطلب فرضیھ ھوشمن. میچرخند

  . از حیز اعتبار افتاد. صورت بیضي ھستند
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دكارت عقیده داشت كھ اگر علم ما كامل بود، میتوانستیم نھ تنھا نجوم و فیزیك و شیمي، بلكھ ھمھ عملیات 
تنفس، گوارش، و حتي احساس . حیات را، بھ استثناي خود خرد، بھ صورت قوانین مكانیكي درآوریم

دكارت . ثر افتادمالحظھ كنید كھ این اصل چگونھ در كشف گردش خون توسط ھاروي مو; مكانیكي ھستند
با كمال اطمینان این اصل مكانیكي را در مورد ھمھ عملیات جانوران بھ كار برد، زیرا حاضر نمیشد آنھا 

شاید او از لحاظ مذھبي خود را مجبور میدید كھ این بیعدالتي را در حق . را داراي قدرت استدالل بداند
مادي بودن فكر معقول دانستھ بود، و اگر  زیرا جاودانگي روح را متكي بر غیر; جانوران روا دارد

و این مطلب اگر چھ باعث ناراحتي سگ ; جانوران نیز چنین افكاري داشتند، آنھا نیز جاویدان میشدند
  . دوستان نمیشد، الاقل عالمان دین را بر سر خشم میآورد

مكانیكي چون اراده  اما اگر جسم آدمي ماشین مادي باشد، روح غیر مادي چگونھ میتواند با نیروي غیر
آزاد بر روي آن اثر كند یا آن را تحت فرمان خود قرار دھد در اینجا بود كھ دكارت اعتماد خود را از 

دست داد و در پاسخ گفت كھ خداوند عملیات متقابل روح و جسم را بھ طرق اسرار آمیزي تنظیم میكند كھ 
وبري كھ بھ طور مناسبي در وسط مغز قرار خارج از فھم محدود ماست، و شاید روح بھ وسیلھ غده صن

  . گرفتھ است بر روي جسم اثر میگذارد

ھایي از تفكرات را پیش از انتشار، نزد  عجوالنھترین عمل دكارت تقاضاي او از مرسن بود كھ نسخھ
با گاسندي، در پاسخ، ادعاھاي دكارت را . متفكران بفرستد و از آنان بخواھد كھ انتقاداتي بر آن بنویسند

این كشیش دلیلي را كھ دكارت براي اثبات وجود خدا آورده بود كافي . ادب مخصوص فرانسویان رد كرد
بنابر گفتھ . ھابز اعتراض كرد كھ دكارت استقالل فكر را از ماده و مغز بھ ثبوت نرسانده است. نمیدانست

و اگر بھ مسائل . ... تمیگفت كھ دكارت خود را كامال وقف ھندسھ كرده اس((ھاروي، ھابز در خلوت 
ھویگنس نیز با ھابز ھمعقیده بود و چنین میپنداشت كھ .)) فلسفي سرگرم نمیشد، بھترین مھندس در دنیا بود

  . دكارت از تار و پودھاي فلسفي داستان اغراق آمیزي ساختھ است

سفي را خاطر دلیرانھ فل)) روش((در این ھنگام آسان است كھ پس از سھ قرن بحث، نقایص این نخستین 
فكر تبدیل فلسفھ بھ صورتي ھندسي باعث شد كھ دكارت بھ روشي استنتاجي بپردازد، و در آن، . نشان كنیم

روشني، وضوح، و آني بودن عقیدھاي را . علي رغم آزمایشھایش، بھ طرزي بیپروا متكي بھ استدالل باشد
چھ كسي میتوانست منكر گردش خورشید دلیل صحت آن دانستن بھ زیان او تمام میشد، زیرا بر این اساس 

بھ دور زمین شود اگر بگوییم خدا وجود دارد زیرا تصوري روشن و واضح از ذاتي كامل و نامحدود 
داریم، و سپس دلیل بیاوریم كھ تصورات روشن و واضح قابل اعتمادند زیرا خداوند ما را فریب نمیدھد، 

نظیر فرضیھ دكارت درباره مدارھاي سیارات،  در این صورت از نوعي استدالل دوراني و مشكوك،
در این فلسفھ عقاید بسیاري وجود دارند كھ بھ مكتب مدرسي قرون وسطایي مربوطند و . استفاده كردھایم

شك و تردید مونتني اساسیتر و بادوامتر از شك و تردید دكارت بود، . خود دكارت میكوشید آنھا را رد كند
  . را رد كرد تا جایي براي اباطیل خود پیدا كند زیرا مونتني ابتذاالت گذشتھ

مطالب دیگري وجود داشتند كھ باعث وحشت او از . با وجود این، در علم دكارت، شاید نھ در فلسفھ او
در فرضیھ او راجع بھ دستگاه ماشیني جھان، سخني از اراده آزاد و معجزه در میان . زجر و تعقیب میشدند

. در صورتي كھ دكارت عقایدي كلیسا پسند اظھار كرده بود; در برداشتنبود، و این خود خطرھایي 
، كتاب عمده خود را، كھ عالم نام داشت، بھ )١۶٣٣ژوئن (دكارت پس از شنیدن خبر محكومیت گالیلھ 

سپس با كمال . كناري نھاد، و حال آنكھ تصمیم گرفتھ بود ھمھ كارھا و نتایج علمي خود را در آن بگنجاند
  :مرسن چنین نوشتتاثر بھ 

بھ اندازھاي در من تاثیر كرده است كھ تقریبا تصمیم گرفتھام ھمھ [ محكومیت گالیلھ]این عمل 
غلط باشد، ھمھ [ حركت زمین]اگر آن . ... ھاي خود را بسوزانم، الاقل آن را بھ كسي نشان ندھم دستنوشتھ

اما بھ ھیچ . زیرا آنھا موید یكدیگرندغلط خواھند بود، [ درباره دستگاه ماشیني جھان]اصول فلسفي من 
  . وجھ مطلبي منتشر نخواھم كرد كھ كلمھاي بر خالف میل كلیسا در آن باشد
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  . در زمان مرگ او فقط قطعاتي چند از كتاب عالم بر جاي مانده بودند

ترشت ھاي او  در حیات او، شروع حملھ از طرف كلیساي رم نبود، بلكھ از سوي علماي كالوني در دانشگاه
این اشخاص چنین میپنداشتند كھ دفاع او از اراده آزاد عملي بدعت آمیز و مخالف اصل تقدیر . و لیدن بود

گذشتھ از این، چنین میگفتند كھ اگر . است، و كیھان زایي مكانیكي او تا كفر و الحاد زیاد فاصلھ ندارد
كرده باشد، دیري نخواھد گذشت كھ جھان فقط با تكان نخستیني كھ خداوند بھ آن داده شروع بھ حركت 

، ھنگامي كھ یكي از استادان دانشگاه ١۶۴١در سال . نیازي بھ آن حركت مقدماتي خداوند نیز نخواھد بود
او ترشت طرفدار روش دكارت شد، خیسبرت وئتیوس، رئیس دانشگاه، بزرگان شھر را بر آن داشت كھ 

ئتیوس حملھ كرد، وئتیوس بھ او پاسخي تلخ داد، و دكارت بھ و. از انتشار فلسفھ جدید جلوگیري كنند
بزرگان شھر آن فیلسوف را بھ حضور خود خواندند، ولي دكارت از . دكارت بھ معارضھ با او برخاست

حكمي كھ صادر شد بھ ضرر او بود، اما دوستانش در الھھ مداخلھ كردند، و بزرگان . آمدن خودداري كرد
  . ھیچ گونھ بحثي لھ یا علیھ افكار دكارت نشودشھر ناچار دستور دادند كھ علنا 

این زن با مادر خود، كھ او نیز . دكارت بر اثر دوستي با شاھزاده خانم الیزابت تسلي خاطري مییافت
ھنگامي كھ گفتار در روش انتشار یافت، آن . الیزابت نام داشت و سابقا ملكھ بوھم بود، در الھھ میزیست

ل بیش نداشت، آن رسالھ را با لذت بسیار خواند، و تعجب كرد از اینكھ فلسفھ شاھزاده خانم، كھ نوزده سا
و دكارت ھنگامي كھ او را دید، مشعوف شد از اینكھ فلسفھ ممكن ; ممكن است تا آن اندازه قابل فھم باشد

  ). ١۶٨٠(سپس اصول فلسفھ را با عباراتي پروجد و مجاملھ آمیز بھ او تقدیم كرد. است زیبا باشد

حس میھن پرستي او با . ارت، كھ مانند سابق از اقامت در ھلند خشنود نبود، چند بار بھ فرانسھ سفر كرددك
سپس در صدد یافتن شغلي ). ١۶۴۶(تفویض مستمري تازھاي از طرف لویي چھاردھم برانگیختھ شد

در فوریھ . گرددباعث شد كھ وي با وحشت بھ ھلند باز ) فروند(اداري برآمد، اما نزدیك شدن جنگ داخلي 
دعوتي از طرف كریستینا، ملكھ سوئد، دریافت داشت مبني بر آنكھ بھ آن كشور برود و بھ او فلسفھ  ١۶۴٩

ھاي او، كھ بھ زبان فرانسھ فصیحي نوشتھ شده بودند و نشان میدادند  دكارت تردید كرد، اما نامھ. بیاموزد
ملكھ دریاساالري را نزد او فرستاد تا او را . ادندكھ آن زن از طرفداران اوست، وي را تحت تاثیر قرار د

دكارت بھ این . بھ رفتن بھ سوئد ترغیب كند، و سپس ناوي جنگي ارسال داشت تا او را بھ آن كشور ببرد
  . كار تن در داد و در سپتامبر از آمستردام عازم استكھلم شد

خواھد سھ بار در ھفتھ و ھمیشھ در ساعت ولي او چون دید كھ ملكھ می; دكارت را با اعزاز تمام پذیرفتند
علت آن بود كھ دكارت مدتھا عادت داشت كھ دیر از خواب . پنج صبح تعلیم بگیرد، بھ وحشت افتاد

تا دو ماه با برنامھ ملكھ موافقت كرد و در آن صبحھاي زمستان از میان برف گذشت و بھ . برخیزد
و بھ ذات الریھ مبتال شد، و در یازدھم آن ماه، پس از  سرما خورد ١۶۵٠در اول فوریھ . كتابخانھ او رفت

  . شركت در آخرین مراسم كلیساي كاتولیك، دیده از جھان فرو بست

اما شھرت او چندین سال پیش .)) كسي خوب زیستھ است كھ خوب پنھان شده است: ((شعار دكارت این بود
نمیپذیرفتند و روحانیان در زھد و پرھیزگاري ھا فلسفھ او را  اگر چھ دانشگاه. از مرگش عالمگیر شده بود

او آثار بدعت میدیدند، دانشمندان از ریاضیات و فیزیك او تمجید میكردند، و اشخاص با سلیقھ در پاریس 
)) زنان دانشمندي((مولیر . كتابھاي او را، كھ با زبان فرانسھ روشن و شیوایي نوشتھ شده بودند، میخواندند

مسخره )) نمیتوانستند خلئي را تحمل كنند((ره گردشارھاي دكارت سخن میگفتند ولي را كھ در سالنھا دربا
یسوعیان تا این ھنگام درباره شاگرد باھوش خود اغماض میكردند و حتي جلو یكي از اعضاي خود . میكرد

ال ، چشم از حمایت او پوشیدند و در س١۶۴٠اما پس از سال . را كھ بھ او حملھ كرده بود گرفتھ بودند
بوسوئھ و فنلون دلیلھاي او را . ، بھ اتفاق دیگران، آثارش را جزو كتابھاي ممنوع اعالم كردند١۶۶٣

. درباره معتقدات اساسي مسیحیان با خشنودي پذیرفتند، ولي گفتند كھ نباید ایمان را بر خرد متكي كرد
  . پاسكال اتكا بھ خرد را بھ مثابھ نیي میدانست كھ بر اثر باد میلرزد
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فونتنل قضیھ را بدین . ر واقع ھمین اعتماد دكارت بھ خرد بود كھ اساس فكري اروپا را در ھم ریختد
كھ روش تازھاي در استدالل بھ دست ما داد، روشي كھ از فلسفھ ... دكارت است : ((صورت خالصھ كرد

غلط یا بسیار او شگفت انگیزتر است، و قسمت عمده آن، بنا بر قوانیني كھ خود بھ ما آموختھ است، 
شك و تردید دكارت براي فرانسھ و براي قاره اروپا بھ طور كلي ھمان كاري را .)) مشكوك بھ نظر میآید

انجام داد كھ بیكن براي انگلستان انجام داد، بدین معني كھ فلسفھ را از چنگال زمان بیرون آورد و آن را 
زودي بھ عقاید اطمینان بخش و عادي دیرین دلیرانھ بر روي دریاي آزاد رھا كرد، ولو آنكھ خود او ب

لویي چھاردھم، یعني درخشانترین دوره )) قرن بزرگ((در طي . خرد بھ موفقیتي آني نایل نیامد. بازگشت
  . تاریخي فرانسھ، سنت و كتاب مقدس ھنوز اعتبار داشتند

در ھلند، ھمان دوره  این دوره عصر پورروایال، پاسكال، و بوسوئھ بود، نھ عصر و وارثان دكارت، اما
  . عصر اسپینوزا و بل، و در انگلستان روزگار ھابز و الك بود

  . اندك اندك بذر جوانھ میزد

و فلسفھ . سبك او بھ منزلھ بدعتي نیروبخش بود. آثار دكارت تا حدي در ادبیات و ھنر فرانسھ تاثیر كردند
بندرت فیلسوفي . ھمگان قرار گرفتھ بوداو بھ زبان عامیانھ نوشتھ شده و بھ طور خطرناكي در دسترس 

گویي ; دیده شده بود كھ با چنان صمیمیت مجذوب كنندھاي ماجراھاي خرد را بھ وضوح شرح دھد
گفتار در روش، كھ اثري . فرواسار بود كھ واقعھ تھور آمیزي را در روزگار شوالیھگري توصیف میكرد

بود، بلكھ، ھم از لحاظ زبان و ھم از لحاظ عقیده،  مختصر و قابل فھم است، نھ تنھا شاھكار نثر فرانسھ
این نمونھ باعث نظم، قابل فھم شدن، و اعتدال ادبیات، . نمونھاي براي عصر كالسیك فرانسھ بھ دست داد

اھمیتي كھ دكارت بھ عقاید صریح و روشن میداد موافق فكر فرانسویان . ھنر، آداب، و زبان آن كشور شد
  . لو، ستایش از خرد بھ صورت نخستین اصل سبك كالسیك درآمدھاي بوا در نوشتھ. بود

  :وي میگوید

ھاي شما درخشندگي و بھاي خود را تنھا از آن اقتباس  بگذارید كھ نوشتھ; پس خرد را دوست داشتھ باشید
  . كنند

. دتا دو قرن، درام فرانسھ بھ صورت ادبیات خردمندانھاي درآمد كھ با طوفان احساسات شدید درگیر بو
ھاي  حالت او، و اھمیتي كھ بھ دستگاه: شاید بتوان گفت كھ شعر فرانسھ در نتیجھ سخنان دكارت آسیب دید
پس از او، ھرج و مرج پر جوش و . ماشیني میداد، جایي براي تصورات یا احساسات باقي نمیگذاشتند

ي مذھبي جاي خود را بھ خروش آثار رابلھ، پرت گوییھاي نامتناسب مونتني، حتي بینظمیھاي شدید جنگھا
دالیل معقول كورني، وحدتھاي سھگانھ جدي راسین، پرھیزگاري منطقي بوسوئھ، و نظم و قانون و شكل و 

دكارت، بھ اتفاق دیگران، ندانستھ سبك جدیدي در زندگي و فلسفھ . آداب سلطنت دربار لویي چھاردھم داد
  . فرانسھ بھ وجود آورده بود

مالبرانش تحت تاثیر . زیادتر از نفوذ ھر متفكر جدید دیگري بیش از كانت بوده استنفوذ او در فلسفھ شاید 
اسپینوزا در مدرسھ منطق دكارت درس خواند و، ضمن تفسیر و تعبیر آن، بھ نقایص . افكار او قرار گرفت

و در  وي در كتاب در بھبود فھم شرحي درباره خود بھ تقلید از رسالھ گفتار در روش نوشت،. آن پي برد
داده )) بردگي بشري((شرحي كھ درباره . اصول ھندسھ را در فلسفھ بھ كار برد) اتیك(كتاب علم اخالق 

سنت مطلوب در فلسفھ جدید، كھ از زمان بار كلي تا . متكي بر رسالھ در انفعاالت نفساني است. است
و آن را بھ منزلھ تنھا  عصر فیشتھ ادامھ یافت، از اھمیتي سرچشمھ گرفت كھ دكارت بھ اندیشھ میداد

حقیقتي میدانست كھ بھ طور مستقیم شناختھ میشود، چنانكھ سنت تجربي از ھابز ناشي شد و تا دوره سپنسر 
اما دكارت پادزھري براي اصالت تصور یافت، و آن عبارت از مفھوم جھان عیني بود . بھ طول انجامید

لیات موجودات آلي و غیر آلي با كمك كوشش او براي درك عم. كھ كامال مكانیكي معرفي میشد

pymansetareh@yahoo.com



و تجزیھ و تحلیل ; اصطالحات مكانیكي، تحركي بیپروا ولي مفید بھ زیست شناسي و فیزیولوژي داد
پس از . مكانیكي او از احساسات، تصورات، حافظھ، و اراده بھ صورت منبع عمده روانشناسي درآمدند

ھ واسطھ سخنان دكارت تقویت شدند، در قرن ھیجدھم، آنكھ در قرن ھفدھم در فرانسھ اصول عقاید مذھبي ب
نھضت روشنگري، در نتیجھ شك و تردید اصولي او، اعتمادش بھ خرد، و تفسیرھایش درباره ھمھ مراحل 

ھمھ غرور تقویت كننده . ھایي نیرومند یافت حیات حیواني با ھمان اصطالحات فیزیكي و شیمیایي، ریشھ
ب تاثیر سودمندي كھ در فكر فرانسویان داشت، بھ نظر موجھ آمد بحث این فرانسوي تبعید شده، بھ سب

  . بزرگ میان خرد و ایمان صورتي خودآگاه بھ خود گرفت، اما تاریخ جدید آن بتازگي شروع شده بود

، بھ دوره بین الیزابت و ریشلیو، و نیز بھ سالھاي بین شكسپیر ١۶۴٨و  ١۵۵٨ھنگامي كھ بھ سالھاي بین 
ھاي مذھبي رقیبي كھ كتاب مقدس را كالم خدا  گریم، میبینیم كھ در قلمرو مسیحیت میان فرقھو دكارت مین

تنھا اشخاص متفرقي بودند كھ میگفتند خود . را میدانستند، ھنوز مسائل مجذوب كنندھاي وجود داشتند
پس از . طرد كندمسیحیت را باید بھ دادگاه كشاند و فلسفھ ممكن است بزودي ھر گونھ اعتقادي بھ مذھب را 

این نخستین مراحل مبارزه، آیین كاتولیك در اسپانیا و پرتغال تفوق خود را حفظ كرد، و دستگاه تفتیش 
در ایتالیا آیین دیرین بھ صورت انسانیتري درآمد، زندگي . افكار ھمچنان مشغول تولید رعب و وحشت شد

مسیحیت بھ شكلي : یان تن بھ صلح دردادندفرانسو. را با ھنر آراست، و مردگان را با امید تدھین كرد
نیرومند و مفید در میان مردم، خواه كاتولیك خواه ھوگنو باقي ماند، در صورتي كھ طبقات مرفھ با شك و 

ایاالت ھلند از لحاظ . تردید بھ عیش و نوش پرداختند و زھد و تقوا را تا اواخر عمر بھ تعویق انداختند
نواحي جنوبي ھمچنان پیرو آیین كاتولیك ماندند، در صورتي كھ در : دندجغرافیایي با یكدیگر سازش كر

اما باویر ; در آلمان، آیین پروتستان بھ دست كاردینالي فرانسوي نجات یافت. شمال آیین كالوني پیروز شد
پ و اتریش در تابعیت سابق خود باقي ماندند، و حال آنكھ مجارستان و بوھم دوباره مجبور بھ اطاعت از پا

در كشورھاي اسكاندیناوي، آیین پروتستان بھ صورت قانون درآمد، اما ملكھ سوئد تشریفات رم را . شدند
در انگلستان، الیزابت پیشنھاد كرد كھ تشریفات كاتولیكي و آزادي ملي بھ طرز خوشایندي بھ . بیشتر پسندید

اري تقسیم شده بودند، قوه حیاتي خود ھاي بیشم یكدیگر ملحق شوند، اما پروتستانھاي انگلستان، كھ بھ فرقھ
  . را نشان دادند و زندگي خود را بھ خطر انداختند

در میان تصادمات لشكرھا و آیینھا، دانشمندان كشورھاي مختلف میكوشیدند كھ از خرافات و وحشت 
تم مساعي آنھا مصروف تكمیل میكروسكوپ، تلسكوپ، دماسنج، و ھواسنج، ابداع لگاریتم و سیس. بكاھند

حتي در آن زمان در فكر بودند كھ ھر گونھ واقعیتي را ; اعشاري، اصالح تقویم، و تكمیل ھندسھ تحلیل شد
تیكو براھھ، با مشاھدات مكرر و صبورانھ خود، كپلر را قادر ساخت كھ . بھ شكل معادلھ جبري درآورند

بھ خود باعث شدند كھ نیوتن بھ قوانین مربوط بھ حركت سیارات را اعالم دارد، و اكتشافات او نیز بھ نو
گالیلھ بھ وسیلھ دوربینھاي نجومي و بزرگتر خود جھانھاي جدیدتر و . وجود یك قانون جھاني پي ببرد

عظیمتري را آشكار ساخت و، در تاالرھاي دستگاه تفتیش افكار، كشمكش میان علم و دین را بھ صورت 
داد تا از خدا و جھان مفھوم تازھاي با عباراتي در  در فلسفھ، جوردانو برونو تن بھ مرگ. مھیجي درآورد

فرانسیس بیكن ھوش را بھ كمك علم طلبید و وظیفھ آن را براي قرنھاي آینده . خور كوپرنیك بھ دست دھد
اخالق . و دكارت، با شك و تردید خود درباره جھان، راه دیگري بھ سوي عصر خرد نشان داد; معین كرد

خود ادبیات از نتایج این كشمكش برنماند، و افكار فیلسوفان . ایمان قرار گرفتند و آداب تحت تاثیر تحوالت
پس از چندي، ھمھ جنگھا و انقالبھاي ممالك رقیب، در . در اشعار مارلو، شكسپیر، و دان منعكس شدند

  ان مقایسھ با كشمكش روزافزون و گسترش یابنده میان ایمان و خرد، كھ بعدھا تحولي در افكار اروپایی

.بوجود آورد
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